
Додаток 

до службової записки 

 

                                                                      

ЗВІТ 

про результати проведення публічного громадського обговорення  

проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 і 

від 07 червня 2022 р. № 655» 
 

 

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості протягом 

серпня 2022 р. Міністерством молоді та спорту України проведено публічне 

громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 

472 і від 07 червня 2022 р. № 655» шляхом його оприлюднення на офіційному 

вебсайті Мінмолодьспорту в підрозділі «Публічне громадське обговорення» 

розділу «Консультації з громадськістю» рубрики «Громадянам». 

Проєкт акту для ознайомлення і надання пропозицій надіслано електронною 

поштою: 

Громадській раді при Міністерстві молоді та спорту України (лист 

від  04.08.2022 № 4279/14). 

У громадському обговорені вказаного проєкту взяли участь суб’єкти – 

Громадська рада при Міністерстві молоді та спорту України (30 осіб). 
 

№ 

з/п 

Зміст пропозицій Суб'єкт надання 

пропозицій 

Враховано / не враховано 

(з обґрунтуванням 

причин не врахування) 

1. У постанові Кабінету Міністрів 

України від 07 червня 2022 року №655 

«Про затвердження Порядку 

використання коштів з рахунка для 

задоволення потреб фізичної 

культури і спорту та внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 19 квітня 2022 р. №472» 

(Офіційний вісник України, 2022 р., 

№48, ст. 2652): 

 

у Порядку використання коштів з 

рахунка для задоволення потреб 

фізичної культури і спорту, 

затвердженого зазначеною 

постановою: 

 

у пункті 8: 

в абзаці другому слова «спортивного 

об’єкта» замінити словами 

«спортивного та молодіжного 

об’єкта». 

Громадська рада 

при 

Мінмолодьспорту 

Враховано частково 

 

Абзац другий пункту 8 

викладено в редакції:  

«Пропозиції повинні 

включати обґрунтування 

необхідності виділення 

коштів, напрями 

(найменування товару, 

виду робіт) та їх 

обґрунтовану вартість, 

строки завершення 

робіт/придбання товару, 

обсяг коштів, залучених з 

інших джерел (зазначити, 

які саме), реквізити 

відповідного рахунка, 

контакти відповідальної 

особи/підрозділу, комісійні 

акти обстеження чи звіти з 

технічного обстеження 

спортивних та молодіжних 



2 
 

об’єктів відновлення, 

об’єктів розвитку.» 

 

За результатами громадського обговорення проєкт акта було надіслано на 

розгляд до Кабінету Міністрів України листами Мінмолодьспорту від 24.08.2022 

№613/3.3/22, №641/3.3/22. 

30 серпня 2022 року постанову схвалено на засіданні Уряду (постанова 

Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 року №975 «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 і від 7 червня 2022 

р. № 655»).  

 

 

Директор департаменту  

молодіжної політики                                                                     Ірина БЄЛЯЄВА  

 

 
 


