
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

 _____________________                               м. Київ                                      № _____________ 

Про затвердження Плану діяльності
Міністерства молоді та спорту України з
підготовки проєктів регуляторних актів
на 2020 рік

На виконання вимог статей 7, 13 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», абзацу третього пункту 
8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 220 
(зі змінами), 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Міністерства молоді та спорту України з 
підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік (далі – План), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства молоді та 
спорту України:

1) здійснювати підготовку проєктів регуляторних актів відповідно до 
затвердженого Плану та згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
        2) у разі виникнення потреби у розробці нових проєктів регуляторних актів, 
що не внесені до Плану, забезпечити внесення змін до нього протягом десяти 
робочих днів з дня початку підготовки проєкту регуляторного акта, але не 
пізніше дня оприлюднення; 

3) інформувати юридичне управління до 01 числа кожного місяця про стан 
виконання зазначеного Плану. 

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації 
забезпечити оприлюднення Плану на офіційному вебсайті Міністерства молоді 
та спорту України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
з питань європейської інтеграції Валерія Жалдака.

Міністр                                                                                             Вадим ГУТЦАЙТ    



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та 
спорту України

                                                                                                                                                              _____ 2020 р. №____

ПЛАН
діяльності Міністерства молоді та спорту України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік

№ Вид і назва проєкту Ціль прийняття Строк 
підготовки

Структурний підрозділ 
відповідальний за 

розроблення проєкту
1 2 3 4 5
1 Проєкт Закону України 

"Про антидопінгову 
діяльність у спорті"

Створення умов для забезпечення виконання 
Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом 
у спорті ЮНЕСКО, Антидопінгової конвенції та 
Додаткового протоколу до Антидопінгової 
Конвенції Ради Європи, положень нової редакції 
Всесвітнього антидопінгового кодексу, що 
набирає чинності 01 січня 2021 року. Водночас 
законопроєкт спрямований  на врахування 
зауважень Всесвітньої антидопінгової агенції та 
Комітету Ради Європи до чинного 
антидопінгового законодавства України.    

ІІІ квартал 
2020 року

Департамент олімпійського 
спорту



1 2 3 4 5
2 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 
України «Про 
запровадження 
експериментального 
проєкту з організації 
проведення державної 
спортивної лотереї»

Запровадження на національному рівні 
державної спортивної лотереї, що дозволить 
збільшити фінансування розвитку сфери 
фізичної культури і спорту, у тому числі на 
підготовку спортсменів до участі в Іграх ХХХІІ 
Олімпіади та ХVІ Паралімпійських іграх 2020 у 
Токіо (Японія), та її законодавчого регулювання.

ІІІ квартал 
2020 року 

Відділ міжнародного 
співробітництва та 
європейської інтеграції

3 Проєкт Закону України 
"Про внесення змін до 
Закону України «Про 
фізичну культуру і 
спорт"

Удосконалення законодавства України щодо 
повноважень центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері фізичної культури та спорту та 
повноважень спортивних федерацій, а також 
щодо діяльності спортивних клубів.

ІІІ квартал 
2020 року

Юридичне управління

Начальник юридичного управління                                                                                           Дмитро ПАНЬКО 
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