
 

 
 

Звіт 

 

про результати проведення публічного громадського обговорення проєкту  

Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік  

Міністерства молоді та спорту України 

 

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості протягом 09 – 28 грудня 2020 року 

Міністерством молоді та спорту проведено публічне громадське обговорення проєкту Орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2022 рік Міністерства молоді та спорту України (далі – Орієнтовний план) шляхом 

його оприлюднення на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту в рубриці «До обговорення» за посиланням   

https://mms.gov.ua/npas/oriyentovnij-plan-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2022-rik-ministerstva-molodi-ta-

sportu-ukrayini та направленням проєкту для обговорення Громадській раді при Міністерстві молоді та спорту України. 

Проєктом плана визначається перелік питань та нормативно-правових актів, опрацювання яких запланована 

на 2022 рік та заходи, що проводитимуться у рамках консультацій з громадськістю, строки проведення консультацій, 

заінтересовані сторони, яких планується залучити до обговорення та структурні підрозділи Міністерства, відповідальні 

за розробку проєктів та проведення громадського обговорення. 

За результатами публічного громадського обговорення проєкту Орієнтовного плану пропозиції надійшли від 

Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України листом від 09.12.2021 № 26981/20.1/21, які враховано.  

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік Мінмолодьспорту затверджено 

Державним секретарем Міністерства молоді та спорту України Олексієм Перевезенцевим 30 грудня 2021 року та 

оприлюднено на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту в рубриці «Консультації з громадськістю», підрубриці 

«Плани». 
 

№ 

з/п 
Пропозиції Суб'єкт надання 

пропозицій 

Враховано / не враховано 

1. Обговорення актуальних питань взаємодії 

Громадської ради та Міністерства молоді та спорту 

України на засіданнях круглого столу, проведення 

електронних та телефонних консультацій. 

Громадська рада 

при 

Мінмолодьспорту  

Враховано. 
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2 Розгляд, обговорення та надання пропозицій до 

проєктів нормативно-правових актів, розроблених 

Міністерством молоді та спорту України. 

 

Громадська рада 

при 

Мінмолодьспорту  

Враховано. 

 

3 Обговорення актуальних питань формування та 

реалізації державної молодіжної політики, 

національно-патріотичного виховання та розвитку 

фізичної культури і спорту, участь у роботі комісій 

та робочих груп. 

Громадська рада 

при 

Мінмолодьспорту  

Враховано. 

 

4 Розгляд проєкту Орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2023 рік 

Мінмолодьспорту на засіданні Громадської ради, 

надання пропозицій. 

 

Громадська рада 

при 

Мінмолодьспорту  

Враховано. 

 

5 Участь у колегіальному обговоренні актуальних 

питань формування та реалізації державної політики 

на засіданнях колегії Мінмолодьспорту. 

 

Громадська рада 

при 

Мінмолодьспорту  

Враховано. 

 

 

_______________________ 


