ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр молоді та спорту України
_________________ І. О. Жданов
" 27 " грудня 2017 року

П Л А Н
роботи Міністерства молоді та спорту України на І квартал 2018 року
№
з/п

Розділ, зміст заходу

Підстава для виконання

Відповідальні,
виконавці

Термін
виконання

Примітки

1. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
1.1 Розробка, підготовка пропозицій до проектів
законів України
1.
Про внесення змін до Закону України "Про Закон України "Про ратифікацію Міжнародної
департамент
антидопінговий контроль у спорті"
конвенції про боротьбу з допінгом у спорті"; олімпійського спорту
Рекомендації Ради Європи та ВАДА
2.

Про внесення змін до Закону України "Про Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
громадські об’єднання" (ст. 7, ст. 8)

департамент
олімпійського спорту

протягом
періоду

Указ Президента України від 06 квітня 2006 року
№ 290 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної
реабілітації інвалідів та підтримки паралімпійського і
дефлімпійського руху в Україні"

Український центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
"Інваспорт"

протягом
періоду

Про приєднання України до Розширеної Указ Президента України від 12 січня 2011 року № 24
часткової угоди про спорт (EPAS)
"Про План заходів із виконання обов'язків та
зобов'язань України, що випливають з її членства в
Раді Європи"

відділ міжнародного
співробітництва та
європейської
інтеграції

протягом
періоду

актів Президента України
указів
3.
Про призначення стипендій Президента
України для видатних спортсменів із
паралімпійських і дефлімпійських видів
спорту та їх тренерів
4.

протягом
періоду

заінтересовані центральні органи виконавчої влади
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розпоряджень
актів Кабінету Міністрів України
5.
Про підписання та затвердження міжнародних Закон України "Про міжнародні договори України"
договорів про співробітництво у молодіжній
сфері, сфері фізичної культури і спорту

відділ міжнародного
співробітництва та
європейської
інтеграції

постанов
6.
Про внесення змін до постанови Кабінету Положення про Міністерство молоді та спорту
департамент
Міністрів України від 18 лютого 2016 року України, затверджене постановою Кабінету Міністрів молодіжної політики
№ 148
України від 02.07.2014 № 220
(„Про затвердження Державної цільової
соціальної програми "Молодь України" на
2016-2020 роки та внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів")

протягом
періоду

заінтересовані
центральні
органи
виконавчої
влади

протягом
періоду

заінтересовані
центральні
органи
виконавчої
влади

7.

Про внесення змін до Тимчасового порядку Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
відшкодування витрат, пов’язаних з участю
національних збірних команд, окремих членів
таких команд, інших осіб у спортивних
змаганнях, навчально-тренувальних зборах,
інших спортивних заходах, які проводяться в
Україні та за кордоном
(постанова Кабінету Міністрів України
від 08.07.2009 № 695)

департамент
олімпійського спорту

протягом
періоду

8.

Про
утворення
Державного
центру постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011
департамент
олімпійської підготовки з тенісу та внесення № 948 "Про затвердження Положення про центр олімпійського спорту
змін до постанови Кабінету Міністрів України олімпійської підготовки"
від 29 лютого 2012 р. №152, від 29 липня
2015 р. № 596, від 11 жовтня 2016 р. № 710"
("Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для розвитку фізичної культури, спорту вищих
досягнень та резервного спорту";
"Про затвердження переліків закладів фізичної
культури і спорту всеукраїнського рівня, які
фінансуються з державного бюджету, баз
олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської

протягом
періоду
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підготовки та всеукраїнських громадських
організацій
фізкультурно - спортивного
спрямування, які отримують фінансову
підтримку з державного бюджету";
"Про ефективне використання бюджетних
коштів")
9.

Про внесення змін до постанови Кабінету Положення про Міністерство молоді та спорту департамент фізичної
Міністрів України від 09 грудня 2015 р. №1045 України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
культури та
("Про затвердження Порядку проведення України від 02.07.2014 № 220
неолімпійських видів
щорічного оцінювання фізичної підготоспорту
вленості населення України")

протягом
періоду

10.

Про затвердження Державного соціального Положення про Міністерство молоді та спорту департамент фізичної
стандарту із забезпечення населення руховою України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
культури та
активністю
України від 02.07.2014 № 220
неолімпійських видів
спорту

протягом
періоду

11.

Про
призначення
стипендій
Кабінету постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2002
Міністрів України видатним спортсменам, № 80 "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів
тренерам та діячам фізичної культури і спорту України для видатних спортсменів, тренерів та діячів
фізичної культури і спорту"

Український центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
"Інваспорт"

протягом
періоду

12.

Про
призначення
стипендій
Кабінету
Міністрів України видатним тренерам, які
забезпечують підготовку спортсменів до участі
в Паралімпійських іграх

Український центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
"Інваспорт"

протягом
періоду

13.

Про порядки використання коштів державного Бюджетний кодекс України, Закон України "Про
департамент
бюджету, про внесення змін до порядків Державний бюджет України на 2018 рік"
економіки та фінансів
використання коштів державного бюджету

протягом
періоду

14.

Про внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України
(щодо запровадження конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів) національнопатріотичного
виховання,
розроблених
інститутами громадянського суспільства тощо)

протягом
періоду

постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2011
№ 1286 "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів
України для видатних тренерів, які забезпечують
підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та
Паралімпійських іграх"

Укази Президента України від 12 червня 2015 року
№ 334 "Про заходи щодо поліпшення національнопатріотичного виховання дітей та молоді" та
від 13 жовтня 2015 року № 580 "Про Стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2016 – 2020 роки", Бюджетний кодекс України,
план дій щодо реалізації Стратегії національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2017-

відділ національнопатріотичного
виховання
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2020 роки, затверджений розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18.10.2017 № 743
розпоряджень
15. Про затвердження складу Української частини Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом
департамент
Українсько - Польської Ради обміну молоддю
Республіки Польща про Українсько-Польську Раду молодіжної політики,
обміну молоддю, затверджений постановою Кабінету відділ міжнародного
Міністрів України від 09.12.2015 № 1017
співробітництва та
європейської
інтеграції
16.

Про затвердження складу Української частини Угода між Урядом України та Урядом Литовської
Комітету Ради обмінів молоддю України та Республіки про Раду обмінів молоддю України та
Литви
Литви, затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 09.12.2015 № 1016

відділ міжнародного
співробітництва та
європейської
інтеграції,
департамент
молодіжної політики

протягом
періоду

протягом
періоду

заінтересовані
центральні
органи
виконавчої
влади
заінтересовані
центральні
органи
виконавчої
влади

наказів щодо реалізації державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно - патріотичного виховання:
щодо положень
17. Про затвердження Положення про порядок Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
департамент
протягом
організації і проведення офіційних спортивних
олімпійського спорту
періоду
змагань і навчально-тренувальних зборів та
порядок матеріального забезпечення їх
учасників
18.

Про внесення змін до Положення про рейтинг Закон України "Про фізичну культуру і спорт",
департамент
з олімпійських видів спорту
Положення про Міністерство молоді та спорту олімпійського спорту
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 02.07.2014 № 220

протягом
періоду

19.

Затвердження положення про проведення Положення про Міністерство молоді та спорту департамент фізичної
Всеукраїнської спартакіади серед допризовної України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
культури та
молоді
України від 02.07.2014 № 220
неолімпійських видів
спорту

протягом
періоду

20.

Затвердження положень (регламентів) з Положення про Міністерство молоді та спорту департамент фізичної
організації та проведення спортивних заходів з України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
культури та
неолімпійських видів спорту
України від 02.07.2014 № 220
неолімпійських видів
спорту

протягом
періоду
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21.

Затвердження положень (регламентів) з Положення про Міністерство молоді та спорту департамент фізичної
організації та проведення фізкультурно- України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
культури та
оздоровчих та спортивних заходів зі спорту України від 02.07.2014 № 220
неолімпійських видів
ветеранів
спорту

протягом
періоду

22.

Погодження положень
фізкультурно-оздоровчих
"Спорт для всіх"

про проведення Положення про Міністерство молоді та спорту департамент фізичної
заходів ВЦФЗН України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
культури та
України від 02.07.2014 № 220
неолімпійських видів
спорту

протягом
періоду

23.

Погодження положень про проведення Положення про Міністерство молоді та спорту департамент фізичної
фізкультурно-оздоровчих заходів ФСТ
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
культури та
України від 02.07.2014 № 220
неолімпійських видів
спорту

протягом
періоду

24.

Погодження положень
фізкультурно-оздоровчих
"Спорт для всіх"

протягом
періоду

про проведення Положення про Міністерство молоді та спорту департамент фізичної
заходів ВЦФЗН України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
культури та
України від 02.07.2014 № 220
неолімпійських видів
спорту

щодо порядків
25. Про внесення змін до Порядку ведення Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
Реєстру спортивних рекордів з визнаних в
Україні видів спорту
(наказ Мінмолодьспорту від 18.12.2013
№ 1276, зареєстрований у Мін’юсті 10.01.2014
за № 13/24790)

департамент
олімпійського спорту

щодо створення та діяльності
26. Про утворення робочої групи з метою Державна цільова соціальна програма "Молодь
департамент
формування календарного плану заходів України" на 2016-2020 роки, затверджена постановою молодіжної політики
державної політики з питань молоді на Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148
2018 рік

протягом
періоду

у разі
надходження
заяв

протягом
періоду

27.

Про присвоєння кваліфікаційної
тренерів (тренерів – викладачів)

категорії Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

департамент
олімпійського спорту

протягом
періоду

у разі
проведення
відповідної
комісії

28.

Про надання вищої категорії та статусу Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
"спеціалізована" дитячо - юнацьким спортивним школам

департамент
олімпійського спорту

протягом
періоду

у разі
проведення
відповідної
комісії
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29.

Про затвердження Змін до Нормативів Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
обладнання та інвентарю, що рекомендуються
для оснащення спортивних споруд, на яких
здійснюється підготовка національних збірних
команд

департамент
олімпійського спорту

протягом
періоду

30.

Про відрядження
Мінмолодьспорту

відділ міжнародного
співробітництва та
європейської
інтеграції

протягом
періоду

Порядок проведення конкурсу з визначення програм
департамент
(проектів,
заходів),
розроблених
інститутами молодіжної політики
громадянського
суспільства,
для
виконання
(реалізації) яких надається фінансова підтримка,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 12.10.2011 № 1049

протягом
періоду

32.

Про затвердження календарного плану на Державна цільова соціальна програма "Молодь
департамент
2018 рік надання державної підтримки України" на 2016-2020 роки, затверджена постановою молодіжної політики
дитячим,
молодіжним
громадським Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148
організаціям на виконання загальнодержавних
програм і заходів стосовно дітей, молоді,
жінок та сім’ї

протягом
періоду

33.

Про взаємодію зі Штабом офіційної делегації Протокольне рішення Організаційного комітету з
департамент
України на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх підготовки та участі спортсменів України в Олім- олімпійського спорту
2018 року (м. Пхьончхан, Республіка Корея)
пійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх,
Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах,
чемпіонатах світу та Європи від 31 жовтня 2017 року

січень

34.

Про заходи з підготовки та експлуатації Положення про Міністерство молоді та спорту
відділ
фізкультурно-оздоровчих
та
спортивних України, затверджене постановою Кабінету Міністрів інвестицій та розвитку
споруд у весняно-літній період
України від 02.07.2014 № 220
спортивної
інфраструктури

лютий

за

кордон

керівництва Указ Президента України від 18 вересня 1996 року
№ 841 "Про заходи щодо вдосконалення координації
діяльності органів виконавчої влади у сфері
зовнішніх зносин", постанова Кабінету Міністрів
України від 11.12.1992 № 698 "Про вдосконалення
порядку здійснення службових відряджень за кордон"

з організації та проведення заходів
31. Про
затвердження
переліку
проектів,
розроблених молодіжними та дитячими
громадськими організаціями, для реалізації
яких надається фінансова підтримка у
2018 році

у разі
надходження
відповідних
доручень

7
35.

Про
проведення
Мінмолодьспорту

протокольних

заходів Указ Президента України від 18 вересня 1996 року
№ 841 "Про заходи щодо вдосконалення координації
діяльності органів виконавчої влади у сфері
зовнішніх зносин"

відділ міжнародного
співробітництва та
європейської
інтеграції

планово-фінансові
36. Про призначення стипендій Президента Указ Президента України від 20 вересня 1994 року
департамент
України для талановитих перспективних № 537 "Про Положення про стипендії Президента олімпійського спорту
спортсменів України за 2017 рік
України для талановитих перспективних спортсменів
України"
37.

Про затвердження паспортів бюджетних Бюджетний кодекс України, Закон України "Про
департамент
програм на 2018 рік та внесення змін до них
Державний бюджет України на 2018 рік", Правила економіки та фінансів
складання паспортів бюджетних програм та звітів про
їх виконання, затверджені наказом Мінфіну
від 29.12.2002 № 1098 (у редакції наказу Мінфіну
від 14.01.2008 № 19), зареєстрованим у Мін’юсті
21.01.2003 за № 47/7368

інші
38. Визначення рейтингу з олімпійських видів Положення про рейтинг з олімпійських видів спорту в
департамент
спорту за 2017 рік
Україні, затверджене наказом Мінмолодьспорту олімпійського спорту
від 21.10.2013 № 677, зареєстрованим у Мін’юсті
06.11.2013 за № 1893/24425

протягом
періоду

січень

протягом
періоду

спільні
накази
Мінмолодьспорту і
Мінфіну

протягом
періоду

39.

Затвердження положень (регламентів) з Положення про Міністерство молоді та спорту
департамент
організації та проведення спортивних заходів з України, затверджене постановою Кабінету Міністрів олімпійського спорту
олімпійських видів спорту
України від 02.07.2014 № 220

протягом
періоду

40.

Про затвердження правил
неолімпійських видів спорту

з Положення про Міністерство молоді та спорту департамент фізичної
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
культури та
України від 02.07.2014 № 220
неолімпійських видів
спорту

протягом
періоду

за потребою

41.

Про затвердження Кваліфікаційних норм та Положення про Міністерство молоді та спорту департамент фізичної
вимог Єдиної спортивної класифікації України України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
культури та
з неолімпійських видів спорту
України від 02.07.2014 № 220
неолімпійських видів
спорту

протягом
періоду

за потребою

змагань

8
42.

Про присвоєння спортивних звань: "Майстер
спорту України", "Майстер спорту України
міжнародного класу"; "Заслужений майстер
спорту
України";
"Заслужений
тренер
України"

Положення про Єдину спортивну класифікацію
України, затверджене наказом Мінмолодьспорту
від 11.10.2013 № 582, зареєстрованим у Мін’юсті
04.11.2013 за № 1861/24393

управління роботи з
персоналом

протягом
періоду

постанови Кабінету Міністрів України: від 13.08.2014 відділ міжнародного
№ 346 "Про Урядовий офіс з питань європейської співробітництва та
інтеграції" та від 10.12.2014 № 700 "Питання
європейської
підготовки та проведення засідань окремих
інтеграції
двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС"

протягом
періоду

2. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ
2.1 Міжнародні
засідання оргкомітетів, наради, робочі групи
43. Забезпечення участі Мінмолодьспорту у
засіданнях та заходах:
Ради
асоціації
між
Україною
та
Європейським Союзом;
Комітету асоціації між Україною та
Європейським Союзом;
Кластер 4 Підкомітету з питань економіки
та іншого галузевого співробітництва з ЄС;
платформи № 4 ініціативи ЄС "Східне
партнерство"
44.

Забезпечення участі Мінмолодьспорту у
засіданнях:
Європейського керівного комітету з питань
молоді Ради Європи та Спільної ради молоді;
Європейського програмного комітету з
питань молоді

Укази Президента України від 12 січня 2011 року відділ міжнародного
№ 24 "Про План заходів із виконання обов'язків та співробітництва та
зобов'язань України, що випливають з її членства в
європейської
Раді Європи"; від 27 квітня 2011 року № 505 "Про
інтеграції
внесення змін до Плану заходів із виконання
обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її
членства в Раді Європи"

протягом
періоду

45.

Забезпечення участі Мінмолодьспорту у
засіданнях робочих органів Ради Європи з
питань спорту:
Постійного
комітету
Європейської
Конвенції про насильство та неналежну
поведінку з боку глядачів під час спортивних
заходів, і зокрема футбольних матчів,
Моніторингового комітету Антидопінгової
Конвенції,
Європейського
комітету
з
питань
Всесвітньої антидопінгової агенції;

Закони України "Про ратифікацію Антидопінгової відділ міжнародного
конвенції", "Про ратифікацію Європейської конвенції співробітництва та
про насильство та неналежну поведінку з боку
європейської
глядачів під час спортивних заходів, і зокрема
інтеграції
футбольних матчів" та "Про ратифікацію Конвенції
Ради Європи проти маніпулювання спортивними
змаганнями"; Указ Президента України від 12 січня
2011 року № 24 "Про План заходів із виконання
обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її
членства в Раді Європи"

протягом
періоду

9
Європейського регіонального семінару
Національних органів державної влади з
питань
маніпулювання
спортивними
змаганнями та зустрічах мережі Національних
платформ (Копенгагенська група).
Робота та участь у заходах Конвенції Ради
Європи проти маніпулювання спортивними
змаганнями
46.

Забезпечення участі Мінмолодьспорту в роботі постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 відділ міжнародного
міждержавних та міжурядових комісій з № 943 "Про затвердження Положення про Українську співробітництва та
двостороннього співробітництва
частину Спільної міжурядової комісії з питань
європейської
співробітництва"
інтеграції

протягом
періоду

47.

Забезпечення участі Мінмолодьспорту в постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 відділ міжнародного
засіданнях Національної комісії з питань № 855 "Про затвердження нового складу Національної співробітництва та
закордонних українців
комісії з питань закордонних українців та внесення
європейської
змін до Порядку оформлення і видачі посвідчення
інтеграції
закордонного українця"

протягом
періоду

48.

Забезпечення участі Мінмолодьспорту в Указ Президента України від 26 березня 1996 року відділ міжнародного
засіданнях Національної комісії у справах № 212 "Питання Національної комісії у справах співробітництва та
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО"
європейської
інтеграції

протягом
періоду

49.

Забезпечення участі Мінмолодьспорту в Указ Президента України від 26 березня 1996 року відділ міжнародного
засіданнях робочих органів ЮНЕСКО, в № 212 "Питання Національної комісії у справах співробітництва та
Міжнародному комітеті ЮНЕСКО з питань ЮНЕСКО"
європейської
фізичної культури і спорту та інших органах
інтеграції

протягом
періоду

50.

Забезпечення розвитку співробітництва у Закон України "Про ратифікацію Меморандуму про відділ міжнародного
молодіжній сфері, сфері фізичної культури і взаєморозуміння між Урядом України і Організацією з співробітництва та
спорту між Мінмолодьспортом та ОБСЄ і безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо
європейської
НАТО
створення нової форми співробітництва"
інтеграції

протягом
періоду

51.

Забезпечення
організації
відряджень
керівництва Мінмолодьспорту за кордон, у
тому числі оформлення дипломатичних та
службових паспортів

протягом
періоду

Указ Президента України від 18 вересня 1996 року відділ міжнародного
№ 841 "Про заходи щодо вдосконалення координації співробітництва та
діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх
європейської
зносин"
інтеграції
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акції, фестивалі, конференції, семінари, "круглі столи", виставки, конгреси, конкурси
52. Проведення заходів з імплементації Рамкової Укази Президента України від 12 січня 2011 року відділ міжнародного
програми співробітництва у сфері молодіжної № 24 "Про План заходів із виконання обов'язків та співробітництва та
політики між Департаментом молоді Ради зобов'язань України, що випливають з її членства в
європейської
Європи та Міністерством молоді та спорту Раді Європи" та від 27 квітня 2011 року № 505 "Про
інтеграції
України на 2016-2020 роки
внесення змін до Плану заходів із виконання
обов'язків та зобов'язань України, що випливають
з її членства в Раді Європи"
53.

Проведення заходів в рамках
програми "Молодіжний працівник"

реалізації Угода між Урядом України та Програмою розвитку відділ міжнародного
Організацією Об'єднаних Націй від 18 червня співробітництва та
1993 року
європейської
інтеграції

спортивні змагання/навчально-тренувальні збори за межами України
54. Участь спортсменів України з олімпійських Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
видів спорту в міжнародних спортивних
змаганнях та навчально-тренувальних зборах
за межами України

департамент
олімпійського спорту

протягом
періоду

протягом
періоду

протягом
періоду

55.

Участь національної збірної команди України Положення про Міністерство молоді та спорту
департамент
із зимових олімпійських видів спорту України, затверджене постановою Кабінету Міністрів олімпійського спорту
у ХХІІІ зимових Олімпійських іграх у України від 02.07.2014 № 220
м. Пхьончхан (Південна Корея)

лютий

56.

Участь
збірних
команд
України
з Положення про Міністерство молоді та спорту департамент фізичної
неолімпійських видів спорту в офіційних України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
культури та
міжнародних
змаганнях,
навчально- України від 02.07.2014 № 220
неолімпійських видів
тренувальних зборах
спорту

протягом
періоду

57.

Участь спортсменів-ветеранів у міжнародних Положення про Міністерство молоді та спорту департамент фізичної
змаганнях
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
культури та
України від 02.07.2014 № 220
неолімпійських видів
спорту

протягом
періоду

58.

Участь спортсменів-інвалідів у міжнародних Закон України "Про фізичну культуру і спорт",
спортивних
змаганнях
та
навчально- постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2011
тренувальних зборах
№ 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і
спорту інвалідів "Інваспорт"

протягом
періоду

Український центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
"Інваспорт"

НОК України, федерації
із зимових
видів спорту

НКСІУ
(за згодою)
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59.

Участь національних збірних команд серед
спортсменів-інвалідів з зимових видів спорту у
кваліфікаційних та рейтингових міжнародних
змаганнях з відбору до участі у ХІІ зимових
Паралімпійських іграх 2018 року (м. Пхьончхан, Південна Корея) згідно з календарем
міжнародних
змагань
Міжнародного
паралімпійського комітету

Закон України "Про фізичну культуру і спорт",
постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2011
№ 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і
спорту інвалідів "Інваспорт"

Український центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
"Інваспорт"

протягом
періоду

НКСІУ
(за згодою)

60.

Участь національної збірної команди у Закон України "Про фізичну культуру і спорт",
XІІ зимових Паралімпійських іграх 2018 року постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2011
(м. Пхьончхан, Південна Корея)
№ 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і
спорту інвалідів "Інваспорт"

Український центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
"Інваспорт"

березень

НКСІУ
(за згодою)

департамент
олімпійського спорту

протягом
періоду

Організація
та
проведення
офіційних Положення про Міністерство молоді та спорту департамент фізичної
міжнародних змагань на території України з України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
культури та
неолімпійських видів спорту
України від 02.07.2014 № 220
неолімпійських видів
спорту

протягом
періоду

міжнародні офіційні змагання на території України
61. Організація
та
проведення
офіційних Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
міжнародних змагань на території України з
олімпійських видів спорту
62.

2.2 Всеукраїнські (міжгалузеві, галузеві)
засідання оргкомітетів, наради, робочі групи тощо
63. Проведення
інформаційно - просвітницьких
семінарів з антидопінгового контролю у спорті
для представників національних спортивних
федерацій з видів спорту, тренерів та
спортсменів

64.

Протокольне рішення Організаційного комітету з
департамент
підготовки та участі спортсменів України в Олім- олімпійського спорту
пійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх,
Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах,
чемпіонатах світу та Європи від 31 жовтня 2017 року

Проведення засідань постійно діючої комісії з Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу,
надання
вищої
категорії
та
статусу затверджене постановою Кабінету Міністрів України
"спеціалізованої"
дитячо - юнацьким від 05.11.2008 № 993
спортивним школам

департамент
олімпійського спорту

протягом
періоду

Національний
антидопінговий центр

протягом
періоду

у разі
надходження
заяв

12
65.

Забезпечення
підвищення
кваліфікації Положення про Міністерство молоді та спорту
департамент
фахівців медичної служби збірних команд України, затверджене постановою Кабінету Міністрів олімпійського спорту
України (тренери-лікарі, тренери-масажисти України від 02.07.2014 № 220
збірних команд)

протягом
періоду
(за потребою)

Медична
служба збірних
команд України, Державна
установа
"Український
медичний
центр спортивної медицини МОЗ
України"

66.

Проведення
засідань
постійно
діючої
атестаційної комісії з атестації тренерів
(тренерів - викладачів) (присвоєння кваліфікаційної категорії)

Порядок проведення атестації тренерів (тренерівдепартамент
викладачів), затверджений наказом Мінмолодьспорту олімпійського спорту
від 13.01.2014 № 45, зареєстрованим у Мін’юсті
29.01.2014 за № 180/24957 (зі змінами)

протягом
періоду

67.

Проведення засідання національної платформи Протокольне рішення Організаційного комітету з
департамент
боротьби з допінгом
підготовки та участі спортсменів України в Олім- олімпійського спорту
пійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх,
Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах,
чемпіонатах світу та Європи від 31 жовтня 2017 року

протягом
періоду

68.

Організація
та
проведення
етапних наказ Мінмолодьспорту
комплексних обстежень спортсменів – членів від 23.12.2016 № 4710
збірних команд України

"Про

диспансерізацію"

департамент
олімпійського спорту

протягом
періоду

Державний
науководослідний
інститут
фізичної
культури і
спорту,
Науководослідний
інститут
Національного університету
фізичного
виховання і
спорту
України

69.

Організація та проведення диспансеризації наказ Мінмолодьспорту
членів національних збірних команд України від 23.12.2016 № 4710
(спортсменів, тренерів)

"Про

диспансерізацію"

департамент
олімпійського спорту

протягом
періоду

Національний
антидопінговий центр

у разі
надходження
заяв

13
70.

Проведення
антидопінгової
"Змагайся чесно"

71.

Прийом статистичних звітів щодо діяльності наказ Мінмолодьспорту від 12.01.2016 № 58 "Про
департамент
шкіл вищої спортивної майстерності (форма затвердження форми звітності № 8-ФК (річна) "Звіт олімпійського спорту
№ 8-ФК)
школи вищої спортивної майстерності" та Інструкції
щодо її заповнення"

січень-лютий

72.

Прийом звітів щодо діяльності спеціалізованих Положення про спеціалізований навчальний заклад
департамент
навчальних закладів спортивного профілю
спортивного профілю, затверджене постановою олімпійського спорту
Кабінету Міністрів України від 05.11.1999 № 2061

січень-лютий

73.

Прийом звітів щодо
олімпійської підготовки

січень-лютий

74.

вікторини Протокольне рішення Організаційного комітету з
департамент
підготовки та участі спортсменів України в Олім- олімпійського спорту
пійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх,
Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах,
чемпіонатах світу та Європи від 31 жовтня 2017 року

діяльності

центрів Положення про центр олімпійської підготовки,
департамент
затверджене постановою Кабінету Міністрів України олімпійського спорту
від 07.09.2011 № 948
Прийом статистичних звітів щодо діяльності наказ Мінмолодьспорту від 07.03.2017 № 946 "Про
департамент
дитячо-юнацьких спортивних шкіл (форма затвердження форм звітності № 5-ФК (річна), № 5-ФК олімпійського спорту
№ 5-ФК)
(зведена) (річна) про діяльність дитячо-юнацьких
спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких
спортивних шкіл олімпійського резерву) та інструкцій
щодо їх заповнення", зареєстрований у Мін’юсті
27.08.2017 № 400/30268

75.

Прийом та опрацювання звітності за формою наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611 "Про
№ 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і затвердження форми звітності № 2-ФК (річна) "Звіт з
спорту" за 2017 рік
фізичної культури і спорту" та Інструкції щодо її
заповнення", зареєстрований у Мін’юсті 06.01.2016
за № 18/28148

76.

Прийом та опрацювання звітності від
регіональних центрів "Інваспорт" за формою
№ 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і
спорту" за 2017 рік

постанова Кабінету міністрів України від 20.07.2011
№ 766 «Деякі питання центрів з фізичної культури і
спорту інвалідів "Інваспорт", лист Мінмолодьспорту
України від 21.11.2017 № 9177/5.1 "Щодо звітності за
формою № 2-ФК (річна)"

протягом
періоду

січень-лютий

департамент
фізичної культури
та неолімпійських
видів спорту,
відділ
інвестицій та розвитку
спортивної
інфраструктури

протягом
періоду

Український центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
"Інваспорт"

протягом
періоду

Національний
антидопінговий центр

14
за потребою

77.

Проведення засідань комісії для надання
спортивній федерації статусу національної
спортивної федерації та позбавлення такого
статусу

Закон України "Про фізичну культуру і спорт",
департамент
Положення про Міністерство молоді та спорту олімпійського спорту,
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів департамент фізичної
України від 02.07.2014 № 220, Положення про
культури та
надання на конкурсних засадах спортивній федерації неолімпійських видів
статусу національної та позбавлення такого статусу,
спорту
затверджене постановою Кабінету Міністрів України
від 18.01.2012 № 22

протягом
періоду

78.

Проведення
засідання
Оргкомітету
з
проведення фінальних змагань ХХ Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд
державних службовців АР Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій

розпорядження
Кабінету
Міністрів
України департамент фізичної
від 27.06.2012 № 434 "Про підготовку та проведення
культури та
фізкультурно-спортивних заходів серед державних неолімпійських видів
службовців"
спорту

протягом
періоду

79.

Організація роботи Оргкомітету з проведення Указ Президента України від 25 жовтня 2002 року департамент фізичної
фінальних змагань Всеукраїнської спартакіади № 948 "Про Концепцію допризовної підготовки і
культури та
серед допризовної молоді
військово-патріотичного виховання молоді"
неолімпійських видів
спорту

протягом
періоду

за потребою

80.

Організація роботи Оргкомітету з проведення
XXІ
Спартакіади
серед
працівників
міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади

Положення про проведення Спартакіади серед департамент фізичної
працівників міністерств та інших центральних органів
культури та
виконавчої
влади,
затверджене
наказом неолімпійських видів
Мінмолодьспорту від 18.06.2013 № 20, зареєстспорту
рованим у Мін’юсті 09.07.2013 за № 1148/23680

протягом
періоду

за потребою

81.

Проведення засідань комісії з визнання видів Закон України "Про фізичну культуру і спорт", департамент фізичної
спорту в Україні
Порядок визнання видів спорту, включення їх до
культури та
Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок неолімпійських видів
його ведення, затверджений наказом Мінмоспорту
лодьспорту від 27.01.2014 № 149, зареєстрованим у
Мін’юсті 12.02.2014 за № 281/25058

протягом
періоду

за потребою

82.

Забезпечення проведення засідань робочої
групи з питань вдосконалення організації
фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності у військових формуваннях

протягом
періоду

за потребою

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", департамент фізичної
Положення про Міністерство молоді та спорту
культури та
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів неолімпійських видів
України від 02.07.2014 № 220
спорту

15
83.

Організаційний
супровід
проведення Положення про управління стратегічного планування
всеукраїнських заходів молодіжної політики, та комунікацій, затверджене наказом Мінморозвитку фізичної культури і спорту, лодьспорту від 30.12.2016 № 4768
національно-патріотичного виховання

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

протягом
періоду

84.

Організація та проведення засідання Комісії з
конкурсного відбору кандидатів на здобуття
державних стипендій для видатних діячів
фізичної культури і спорту Мінмолодьспорту

Указ Президента України від 10 вересня 2011 року
№ 906 "Про державні стипендії для видатних діячів
науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я,
фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"

управління роботи з
персоналом

протягом
періоду

у разі
необхідності
та по мірі
надходження
документів

85.

Організація та проведення засідання Комісії з Положення про Єдину спортивну класифікацію
питань присвоєння спортивних звань
України, затверджене наказом Мінмолодьспорту
від 11.10.2013 № 582, зареєстрованим у Мін’юсті
04.11.2013 за № 1861/24393

управління роботи з
персоналом

протягом
періоду

по мірі
надходження
документів

86.

Проведення наради щодо порядку складання
та подання фінансових звітів розпорядників
бюджетних коштів нижчого рівня та
одержувачів бюджетних коштів, що визначені
Мінмолодьспортом за програмою "Здійснення
заходів державної політики з питань молоді та
державна підтримка молодіжних та дитячих
громадських організацій"

Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів
державної політики з питань молоді та державної
підтримки молодіжних та дитячих громадських
організацій, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 22.02.2012 № 116; Порядок
реалізації програм, проектів та проведення заходів
державної політики у молодіжній сфері, затверджений
наказом Мінмолодьспорту від 03.03.2016 № 808

відділ
бухгалтерського
обліку та звітності

протягом
періоду

87.

Забезпечення діяльності робочої групи
Мінмолодьспорту з питань європейської
інтеграції та імплементації Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським
Союзом,
Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони

розпорядження
Кабінету
Міністрів
України відділ міжнародного
від 17.09.2014 № 847 "Про імплементацію Угоди про співробітництва та
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
європейської
Європейським
Союзом,
Європейським
інтеграції
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони", наказ Мінмолодьспорту
від 10.10.2014 № 3302 "Про деякі питання
європейської інтеграції"

88.

Забезпечення діяльності робочої групи з Указ Президента України від 26 березня 1996 року відділ міжнародного
питань співробітництва між Україною та № 212 "Питання Національної комісії у справах співробітництва та
ЮНЕСКО у молодіжній сфері, сфері фізичної ЮНЕСКО"
європейської
культури і спорту
інтеграції

двічі на місяць

протягом
періоду

16
89.

Забезпечення діяльності робочої групи з наказ Мінмолодьспорту від 30.03.2015 № 884 "Про відділ міжнародного
питань впровадження гендерно орієнтованого утворення робочої групи з питань впровадження співробітництва та
бюджетування
гендерно орієнтованого бюджетування" (зі змінами)
європейської
інтеграції

акції, фестивалі, конференції, семінари, "круглі столи", виставки, конгреси, конкурси
90. Організація та проведення урочистої церемонії постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2011
проводів національної паралімпійської збірної № 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і
команди України на XІІ зимові Паралімпійські спорту інвалідів "Інваспорт"
ігри 2018 року (м. Пхьончхан, Південна Корея)

протягом
періоду

Український центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
"Інваспорт"

протягом
періоду

НКСІУ
(за згодою)

Український центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
"Інваспорт"

протягом
періоду

НКСІУ
(за згодою)

Управління
молодіжної
політики та
національнопатріотичного виховання
Київської
облдержадміністрації
Управління
молодіжної
політики та
національнопатріотичного виховання
Київської
облдержадміністрації
Департамент
внутрішньої
та інформаційної
політики
Львівської
облдержадміністрації

91.

Організація та проведення урочистої церемонії постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2011
зустрічі національної паралімпійської збірної № 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і
команди України з XІІ зимових Паралімпійсь- спорту інвалідів "Інваспорт"
ких ігор 2018 року (м. Пхьончхан, Південна
Корея)

92.

Організація та проведення Всеукраїнського
семінару-тренінгу, спрямованого на налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно-патріотичного виховання,
"Співпраця - 2018"

Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року
№ 580 "Про Стратегію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки", план
дій
щодо
реалізації
Стратегії
національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 20172020 роки, затверджений розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18.10.2017 № 743

відділ
національнопатріотичного
виховання

лютий

93.

Організація та проведення Всеукраїнської
конференції, спрямованої на формування
єдиних стандартів діяльності у сфері національно-патріотичного виховання та інструментів їх впровадження, “Координація”

Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року
№ 580 "Про Стратегію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки", план
дій
щодо
реалізації
Стратегії
національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 20172020 роки, затверджений розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18.10.2017 № 743

відділ
національнопатріотичного
виховання

березень

94.

Організація та проведення Всеукраїнського
семінару,
спрямованого
на
підготовку
громадських активістів, які залучаються до
організації і проведення Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
"Сокіл" ("Джура"), "Український кордон –
2018"

Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року
№ 580 "Про Стратегію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки", план
дій
щодо
реалізації
Стратегії
національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 20172020 роки, затверджений розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18.10.2017 № 743

відділ
національнопатріотичного
виховання

березень
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спортивні змагання/навчально-тренувальні збори
95. Проведення
всеукраїнських
змагань
з Положення про Міністерство молоді та спорту України,
департамент
олімпійських видів спорту, організація затверджене постановою Кабінету Міністрів України
олімпійського спорту
навчально-тренувальних зборів з олімпійських від 02.07.2014 № 220
видів спорту

протягом
періоду

96.

Організація та проведення всеукраїнських Положення про Міністерство молоді та спорту департамент фізичної
змагань та навчально-тренувальних зборів з України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
культури та
неолімпійських видів спорту
України від 02.07.2014 № 220
неолімпійських видів
спорту

протягом
періоду

97.

Організація та проведення заходів зі спорту Положення про Міністерство молоді та спорту України, департамент фізичної
ветеранів
затверджене постановою Кабінету Міністрів України
культури та
від 02.07.2014 № 220
неолімпійських видів
спорту

протягом
періоду

98.

Організація та проведення ВЦФЗН "Спорт для План роботи Всеукраїнського центру фізичного департамент фізичної
всіх"
масових
фізкультурно-оздоровчих здоров’я населення "Спорт для всіх" на 2018 рік
культури та
заходів
неолімпійських видів
спорту

протягом
періоду

99.

Організація та проведення спортивних
змагань,
навчально-тренувальних
зборів,
реабілітаційно-спортивних зборів зі спорту
інвалідів

протягом
періоду

100. Підготовка засідань
молоді та спорту

колегії

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Український центр з
постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 фізичної культури і
№ 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і
спорту інвалідів
спорту інвалідів "Інваспорт"
"Інваспорт"

2.3 Засідання колегії
Міністерства Положення про Міністерство молоді та спорту
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 02.07.2014 № 220

101. Проведення колегії шляхом опитування щодо
порушення клопотання перед Кабінетом
Міністрів
України
про
нагородження
Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України та перед Верховною Радою України
про нагородження Грамотою та Почесною
грамотою Верховної Ради України

Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 20.08.2008 № 728; Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затверджене Постановою Верховної Ради України
від 05.07.2001№ 2541

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

березень

структурні
підрозділи

управління роботи з
персоналом

протягом
періоду

у разі
потреби
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102. Забезпечення участі представників диплома- Положення про відділ міжнародного співробітництва відділ міжнародного
тичного корпусу та МЗС у роботі колегії
та європейської інтеграції, затверджене наказом співробітництва та
Мінмолодьспорту від 01.12.2014 № 4003 "Про
європейської
затвердження положень про самостійні структурні
інтеграції
підрозділи апарату Мінмолодьспорту"

протягом
періоду

3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ
3.1 Підготовка та укладання міжнародних договорів, меморандумів, протоколів тощо
3.2 Реалізація заходів з виконання зобов'язань у міжнародній діяльності
103. Співпраця з ЄС щодо боротьби з допінгом у Положення про Міністерство молоді та спорту України,
департамент
спорті
(обмін інформацією та передовим затверджене постановою Кабінету Міністрів України олімпійського спорту
досвідом з цього питання, у тому числі обмін від 02.07.2014 № 220
досвідом між лабораторією антидопінгового
контролю Національного антидопінгового
центру та акредитованими лабораторіями
держав – членів ЄС)
104. Проведення заходів, передбачених укладеними Закон України "Про міжнародні договори України"
міжурядовими та міжвідомчими угодами про
співробітництво у молодіжній сфері, сфері
фізичної культури і спорту

протягом
періоду

відділ міжнародного
співробітництва та
європейської
інтеграції

протягом
періоду

105. Проведення заходів у рамках виконання
зобов'язань, пов'язаних з членством України в
міжнародних організаціях (ООН, ЄС, Рада
Європи, ОБСЄ, ГУАМ, ЮНЕСКО та інші)

постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 відділ міжнародного
№1371 "Про порядок участі центральних органів співробітництва та
виконавчої влади у діяльності міжнародних
європейської
організацій, членом яких є Україна"
інтеграції

протягом
періоду

106. Проведення протокольних заходів щодо
співробітництва з посольствами іноземних
держав та представництвами міжнародних
організацій

Указ Президента України від 18 вересня 1996 року відділ міжнародного
№ 841 "Про заходи щодо вдосконалення координації співробітництва та
діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх
європейської
зносин"
інтеграції

протягом
періоду

107. Забезпечення співробітництва у сфері молоді, Концепція Державної програми співпраці із
фізичного виховання і спорту із закордонним закордонними українцями на 2017-2020 роки,
українством
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 21.06.2017 № 428, Меморандум про
співпрацю між Кабінетом Міністрів України та
Світовим Конґресом Українців від 28 червня
2014 року

відділ міжнародного
співробітництва та
європейської
інтеграції

протягом
періоду

Національний
антидопінговий центр,
НОК
України
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108. Проведення переговорів та зустрічей з План заходів Міністерства молоді та спорту України з
відділ
експертами щодо розбудови спортивної виконання Плану заходів з імплементації Угоди про інвестицій та розвитку
інфраструктури України
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
спортивної
Європейським
Союзом,
Європейським
інфраструктури
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 17.09.2014 № 847, затверджений наказом
Мінмолодьспорту від 19.11.2014 № 3850 "Про деякі
питання європейської інтеграції"
4. ПІДГОТОВКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
4.1 Підготовка звітів, інформаційних матеріалів щодо діяльності
109. Звіт про участь спортсменів України на Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
департамент
міжнародних змаганнях з олімпійських видів
олімпійського спорту
спорту
110. Аналіз та звіти щодо виконання фінансових
планів за IV квартал 2017 року та 2017 рік
державними підприємствами, віднесеними до
сфери управління Мінмолодьспорту

Порядок складання, затвердження та контролю викодепартамент
нання фінансового плану суб’єкта господарювання економіки та фінансів
державного сектору економіки, затверджений наказом
Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205, зареєстрованим у Мін’юсті 19.03.2015 за № 300/26745

111. Звіт про виконання паспортів бюджетних Правила складання паспортів бюджетних програм та
департамент
програм за 2017 рік (за бюджетними звітів про їх виконання, затверджені наказом Мінфіну економіки та фінансів
програмами)
від 29.12.2002 № 1098 (у редакції наказу Мінфіну
від 14.01.2008 № 19), зареєстрованим у Мін’юсті
21.01.2003 за № 47/7368

протягом
періоду

щопонеділка

протягом
періоду

січень-лютий

112. Звіт про хід реалізації завдань, визначених Положення про Міністерство молоді та спорту
планом
роботи
Мінмолодьспорту
на України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
ІV квартал 2017 року
України від 02.07.2014 № 220

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

січень

структурні
підрозділи

113. Звіт про хід реалізації завдань, визначених Положення про Міністерство молоді та спорту
планом роботи Мінмолодьспорту на 2017 рік
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 02.07.2014 № 220

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

лютий

структурні
підрозділи
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114. Підготовка інформаційних матеріалів до участі Положення про Міністерство молоді та спорту
керівництва Мінмолодьспорту у роботі прямої України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
телефонної лінії Кабінету Міністрів України
України від 02.07.2014 № 220

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

протягом
періоду

структурні
підрозділи

115. Забезпечення внесення до електронної системи
моніторингу і контролю Кабінету Міністрів
України інформації про стан виконання
Мінмолодьспортом плану пріоритетних дій
Уряду у 2018 році

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

постійно

структурні
підрозділи

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

січень

структурні
підрозділи

117. Складання річної, квартальної фінансової та Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої
бюджетної звітності Мінмолодьспорту
звітності
розпорядниками
та
одержувачами
бюджетних коштів, затверджений наказом Мінфіну
від 24.01.2012 № 44, зареєстрованим в Мін’юсті
09.02.2012 за № 1966/20509 (зі змінами)

відділ
бухгалтерського
обліку та звітності

протягом
періоду

у строк, встановлений
Державною
казначейською
службою

118. Приймання річної та квартальної бюджетної
звітності від розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів, що включені до мережі
Мінмолодьспорту

Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої
звітності
розпорядниками
та
одержувачами
бюджетних коштів, затверджений наказом Мінфіну
від 24.01.2012 № 44, зареєстрованим в Мін’юсті
09.02.2012 за № 1966/20509 (зі змінами)

відділ
бухгалтерського
обліку та звітності

січень-лютий

та Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої
звітності
розпорядниками
та
одержувачами
бюджетних коштів, затверджений наказом Мінфіну
від 24.01.2012 № 44, зареєстрованим у Мін’юсті
09.02.2012 за № 1966/20509 (зі змінами)

відділ
бухгалтерського
обліку та звітності

протягом
періоду

120. Надання методичної допомоги з питань Типове положення про бухгалтерську службу
дотримання вимог законодавства щодо веден- бюджетної установи, затверджене постановою
ня бухгалтерського обліку, складення фінан- Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59
сової та бюджетної звітності розпорядникам та
одержувачам бюджетних коштів, що включені
до мережі Мінмолодьспорту

відділ
бухгалтерського
обліку та звітності

постійно

розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 03.04.2017 № 275 "Про затвердження середньострокового плану
пріоритетних дій Уряду до
2020 року та плану пріоритетних дій Уряду
на 2017 рік"

116. Звіт по стан виконання завдань, визначених лист
Державного
комітету
телебачення
Указом Президента України від 05 травня радіомовлення України від 10.06.2015 № 2514/23/5
2011 року № 547 "Питання забезпечення
органами виконавчої влади доступу до
публічної інформації"

119. Складання зведеної річної фінансової
бюджетної звітності Мінмолодьспорту

і

у строк, встановлений
Державною
казначейською
службою
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121. Приймання від розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів фінансових звітів про
реалізацію програм, проектів, та проведення
заходів державної політики у молодіжній
сфері, їх перевірка

Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів
державної політики з питань молоді та державної
підтримки молодіжних та дитячих громадських
організацій, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 22.02.2012 № 116; Порядок
подання фінансових звітів про реалізацію програм,
проектів, та проведення заходів державної політики у
молодіжній сфері, затверджений наказом Мінмолодьспорту від 25.06.2014 № 2069, зареєстрованим у
Мін’юсті 22.08.2014 за № 1015/25792

відділ
бухгалтерського
обліку та звітності

постійно

122. Звіт
про
виконання
Плану
заходів
Міністерства молоді та спорту України з
виконання Плану заходів з імплементації
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони,
та
Європейським
Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони, на 2017-2019 роки

розпорядження
Кабінету
Міністрів
України відділ міжнародного
від 17.09.2014 № 847 "Про імплементацію Угоди про співробітництва та
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
європейської
Європейським Союзом, Європейським Співтоваристінтеграції
вом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони", наказ Мінмолодьспорту від 05.09.2017
№ 3708 "Про затвердження Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС"

протягом
періоду

123. Звіти за результатами закордонних відряджень Указ Президента України від 18 вересня 1996 року відділ міжнародного
керівництва Мінмолодьспорту
№ 841 "Про заходи щодо вдосконалення координації співробітництва та
діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх
європейської
зносин", постанова Кабінету Міністрів України
інтеграції
від 11.12.1992 № 698 "Про вдосконалення порядку
здійснення службових відряджень за кордон"

протягом
періоду

124. Звіти
за
результатами
зустрічей
з Указ Президента України від 18 вересня 1996 року відділ міжнародного
посольствами
іноземних
держав
та № 841 "Про заходи щодо вдосконалення координації співробітництва та
представництвами міжнародних організацій
діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх
європейської
зносин"
інтеграції
125. Звіт про виконання Річної національної Указ Президента України від 08 квітня 2017 року відділ міжнародного
програми співробітництва Україна-НАТО на № 103 "Про затвердження Річної національної співробітництва та
2018 рік
програми під егідою Комісії Україна - НАТО на
європейської
2017 рік
інтеграції
126. Звіт
про
проведені
консультації
з доручення Прем'єр-міністра України Гройсмана В. Б.
відділ взаємодії з
громадськістю та взаємодію з Громадською від 27.09.2016 № 32964/1/1-16 щодо удосконалення
громадськістю та
радою при Міністерстві молоді та спорту
взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю
засобами масової
інформації

протягом
періоду
протягом
періоду
січень
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127. Підготовка статистичних даних про стан наказ Мінмолодьспорту від 07.06.2017 № 2409 "Про
виконання
контрольних
документів посилення
виконавської
дисципліни
в
структурними підрозділами Мінмолодьспорту Мінмолодьспорті"

відділ контролю,
діловодства та
звернень громадян

щомісяця

128. Статистичний звіт про документообіг, роботу з постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011
контрольними документами та роботу зі № 1242 "Про затвердження Типової інструкції з
зверненнями громадян за 2017 рік
діловодства у центральних органах виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
органах виконавчої влади", наказ Мінмолодьспорту
від 25.03.2014 № 964 "Про затвердження Інструкції з
діловодства у Міністерстві молоді та спорту України"

відділ контролю,
діловодства та
звернень громадян

січень

4.2 Узагальнюючих матеріалів
за підсумками
129. участі національної збірної команди України із
зимових
олімпійських
видів
спорту
у ХХІІІ зимових Олімпійських іграх у
м. Пхьончхан (Корея)
130. Виконання зведених планів використання
бюджетних коштів і зведених помісячних
планів використання бюджетних коштів

Положення про Міністерство молоді та спорту
департамент
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів олімпійського спорту
України від 02.07.2014 № 220

березень

лист Мінфіну від 06.03.2014 № 31-07110-05-5/4881

департамент
економіки та фінансів

щомісяця

131. Реалізації завдань, визначених Планом розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
пріоритетних дій Уряду на 2017 та 2018 роки
від
03.04.2017
№ 275
"Про
затвердження
середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до
2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на
2017 рік", доручення Прем’єр-міністра України
Гройсмана В. Б. від 24.11.2017 № 47392/0/1-17

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

січень

структурні
підрозділи

132. Діяльності структурних підрозділів молоді та Положення про Міністерство молоді та спорту
спорту
обласних,
Київської
міської України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
держадміністрацій для відряджень керівництва України від 02.07.2014 № 220
Мінмолодьспорту в регіони

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

протягом
періоду

структ. підр.
Мінмолодьспорту,
обласні,
Київська
міська
держадміністрації
за окремими
запитами

133. Двостороннього співробітництва з окремими Закон України "Про міжнародні договори України", відділ міжнародного
країнами у молодіжній сфері, сфері фізичної Указ Президента України від 18 вересня 1996 року співробітництва та
культури і спорту
№ 841 "Про заходи щодо вдосконалення координації
європейської
діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх
інтеграції
зносин"

протягом
періоду
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134. Проведення заходів та роз'яснювальної роботи Указ Президента України від 26.05.2017 № 146 "Про відділ міжнародного
для громадян України стосовно їх прав і заходи, пов'язані із запровадженням Європейським співробітництва та
обов'язків в рамках запровадження ЄС Союзом безвізового режиму для громадян України"
європейської
безвізового режиму для України
інтеграції
щодо стану
135. виконання завдань Протокольного рішення
Організаційного комітету з підготовки та
участі спортсменів України в Олімпійських,
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх,
Всесвітніх іграх з неолімпійських видів
спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств,
Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та
Європи від 31 жовтня 2017 року

Указ Президента України від 19 липня 2005 року
департамент
№ 1113 "Про підготовку та участь спортсменів олімпійського спорту
України в Олімпійських, Паралімпійських і
Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах,
чемпіонатах світу та Європи"

щомісяця

протягом
періоду

136. Виконання Державної цільової програми постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012
“Національний план дій з реалізації Конвенції № 706 "Про затвердження Державної цільової
про права інвалідів на період до 2020 року"
програми “Національний план дій з реалізації
Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року"

Український центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
"Інваспорт"

протягом
періоду

137. Виконання
завдань Державної
програми реабілітації інвалідів

Український центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
"Інваспорт"

протягом
періоду

138. Готовності спортивних споруд, підприємств та Положення про Міністерство молоді та спорту відділ інвестицій та
закладів сфери управління Мінмолодьспорту України, затверджене постановою Кабінету Міністрів розвитку спортивної
до роботи у весняно-літній період
України від 02.07.2014 № 220
інфраструктури

березень

у разі
надходження
відповідного
доручення

139. Реалізації Закону України "Про оренду
державного
та
комунального
майна",
постанови Кабінету Міністрів України
від 04.10.1995 № 786 "Про методику
розрахунку орендної плати за державне майно
та пропозиції її розподілу"

протягом
періоду

у разі
надходження
запиту

типової постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006
№ 1686 "Про затвердження Державної типової
програми реабілітації інвалідів"

Закон України "Про оренду державного та відділ інвестицій та
комунального майна"; постанова Кабінету Міністрів розвитку спортивної
України від 04.10.1995 № 786 "Про методику
інфраструктури
розрахунку орендної плати за державне майно та
пропозиції її розподілу"; лист Фонду держмайна
від 25.01.2012 № 10-16-1267 "Про стан використання
нежитлових будинків та приміщень у м. Києві, які
належать до державної власності"
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140. Реалізації постанов Кабінету Міністрів
України: від 14.04.2004 № 467 "Про
затвердження Положення про Єдиний реєстр
об'єктів державної власності"; від 09.11.2011
№ 1145 "Про проведення інвентаризації
об'єктів державної власності"; від 30.11.2005
№ 1121
"Про
затвердження
Методики
проведення інвентаризації обєктів державної
власності"

листи
Фонду
державного
майна
України відділ інвестицій та
від 11.05.2006 № 10-15-6871 "Щодо організаційних розвитку спортивної
заходів на виконання постанов КМУ від 30 листопада
інфраструктури
2005 року № 1121 та 14 квітня 2004 року № 467 (зі
змінами)" та від 11.01.2012
№ 10-15-372 "Про
порядок проведення інвентаризації об'єктів державної
власності"

протягом
періоду

141. Об’єктів державної власності, що тимчасово доручення Прем’єр-міністра України від 06.03.2013 відділ інвестицій та
не задіяні в господарській діяльності № 1552/6/1-09
до
листа
Фонду
держмайна розвитку спортивної
державних підприємств та можуть бути від 27.02.2013 № 10-16-2546
інфраструктури
передані в оренду

протягом
періоду

142. Об’єктів малої приватизації, що можуть бути доручення Прем’єр-міністра України від 24.06.2005 відділ інвестицій та
приватизовані
№ 31780/1/1-05 до
листа Фонду держмайна розвитку спортивної
інфраструктури
від 16.06.2005 № 10-20-8824

протягом
періоду

143. Об’єктів державної власності, які не вико- лист Адміністрації Президента України від 12.03.2011 відділ інвестицій та
ристовуються за призначенням, з пропозицією № 03-01/762, лист Кабінету Міністрів України розвитку спортивної
до подальшої їх приватизації або надання в від 21.03.2011 № 35210/191/1-10
інфраструктури
оренду

січень

144. Ефективного
використання
будинків і приміщень у м. Києві

нежитлових лист Кабінету Міністрів України від 17.02.2012 відділ інвестицій та
№ 53274/29/1-07 до листа Фонду держмайна розвитку спортивної
від 25.01.2012 № 10-16-1267
інфраструктури

145. Умов інвестиційної діяльності та стану роботи розпорядження
Кабінету
Міністрів
України відділ інвестицій та
із зверненнями інвесторів
від 18.12.2003 № 779 "Деякі питання оцінювання розвитку спортивної
роботи центральних і місцевих органів виконавчої
інфраструктури
влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з
поліпшення інвестиційного клімату, проведення
моніторингу умов інвестиційної діяльності та стану
роботи із зверненнями інвесторів"

протягом
періоду
лютий
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146. Оформлення права постійного користування
земельними
ділянками
державними
підприємствами, установами, організаціями,
що віднесені
до сфери управління
Міністерства молоді та спорту
147. Реалізації договорів, укладених в рамках
державно-приватного
партнерства
(про
спільну діяльність, концесії та державноприватне партнерство)

резолюція Віце-прем'єр-міністра України — Міністра відділ інвестицій та
регіонального розвитку, будівництва та житлово- розвитку спортивної
комунального господарства України від 23.06.2015
інфраструктури
№ 26286/1/1-15

протягом
періоду

резолюція Віце-прем'єр-міністра України — Міністра відділ інвестицій та
регіонального розвитку, будівництва та житлово- розвитку спортивної
комунального господарства України від 11.09.2014
інфраструктури
№ 57523/296/1-11,
лист
Мінекономрозвитку
від 14.11.2017 № 15638/4-17

січень

148. Виконання плану заходів щодо реалізації
положень Генеральної угоди про регулювання
основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових
відносин в Україні

розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 30.03.2011
№ 261 "Про затвердження плану
заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди
про регулювання основних принципів і норм
реалізації соціально-економічної політики і трудових
відносин в Україні на 2010-2012 роки"

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

протягом
періоду

структурні
підрозділи

149. Виконання плану заходів з реалізації Стратегії Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
реформування державного управління України від 24.06.2016 № 474 "Деякі питання реформування
на 2016 – 2020 роки
державного управління України", лист Секретаріату
Кабінету
Міністрів
України
від
21.10.2016
№ 37023/1/1-16,
наказ
Мінмолодьспорту
від 18.08.2016 № 3257 "Про виконання плану заходів з
реалізації Стратегії реформування державного
управління України на 2016 – 2020 роки"

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

січень

структурні
підрозділи

150. Виконання плану дій стосовно реалізації лист Секретаріату Кабінету
положень
Стратегії
сталого
розвитку від 15.02.2017 № 4668/1/1-17
"Україна – 2020" у 2017 та у 2018 роках

управління
стратегічного
планування та
комунікацій
управління
стратегічного
планування та
комунікацій

щомісяця

структурні
підрозділи

щомісяця

структурні
підрозділи

151. Виконання завдань, визначених Угодою про лист
Адміністрації
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та від 11.12.2015 № 47-01/591
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, Стратегією
сталого розвитку "Україна – 2020", схваленою
Указом Президента України від 12 січня
2015 року № 5, Коаліційною угодою, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України

Міністрів

Президента

України

України
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152. Виконання
плану
заходів
на
2015- постанова
Кабінету
Міністрів
України
2017 роки з реалізації Державної стратегії від 07.10.2015 № 821 "Про деякі питання реалізації у
регіонального
розвитку
на
період 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального
до 2020 року
розвитку на період до 2020 року"

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

лютий

структурні
підрозділи

153. Виконання плану заходів, спрямованих на
реалізацію
деяких
засад
державної
внутрішньої політики окремих районів
Донецької та Луганської областей, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження

розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 11.01.2017 № 8 "Про затвердження плану заходів,
спрямованих на реалізацію деяких засад державної
внутрішньої політики окремих районів Донецької та
Луганської областей, де органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження"

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

січень

структурні
підрозділи

154. Проектів, які
реалізуються/заплановані до
реалізації та спрямовані на відновлення і
розвиток регіонів, що зазнали негативних
наслідків в результаті збройного конфлікту на
сході України

доручення Віце-прем’єр-міністра України-Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Зубка Г. Г.
від 16.05.2017 № 1888/10/1-17

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

щомісяця

структурні
підрозділи

155. Реформування молодіжної сфери, сфери доручення заступника Міністра – керівника апарату
фізичної культури та спорту, національно- Даневича М. В. від 05.06.2015 № 51
патріотичного виховання

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

щотижня

структурні
підрозділи

156. Проведення реформ (для інформування Офісу доручення
Прем’єр-міністра
України
реформ при Кабінеті Міністрів України)
Гройсмана В. Б. від 28.03.2017 № 12070/1/1-17 до
доповідної записки Міністра Кабінету Міністрів
України від 28.03.2017 № 12070/0/1-17

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

щочетверга

структурні
підрозділи

157. Виконання Плану заходів щодо проведення
інституційної реформи у сфері моніторингу та
контролю державної допомоги суб’єктам
господарювання та реалізації положень Закону
України "Про державну допомогу суб’єктам
господарювання"

розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 04.03.2015 № 102 "Про затвердження плану
заходів щодо проведення інституційної реформи у
сфері моніторингу та контролю державної допомоги
суб'єктам господарювання"

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

січень

структурні
підрозділи

ситуацій лист Державної служби України з надзвичайних
управління ситуацій від 28.01.2015 № 17-3/255

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

щодня

структурні
підрозділи

158. Виникнення
надзвичайних
(небезпечних подій) у сфері
Мінмолодьспорту
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січень

структурні
підрозділи

постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 відділ міжнародного
№ 346 "Про Урядовий офіс з питань європейської співробітництва та
інтеграції" та від 10.12.2014 № 700 "Питання
європейської
підготовки та проведення засідань окремих
інтеграції
двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС"

протягом
періоду

за окремим
планом

постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 відділ міжнародного
№ 1371 "Про порядок участі центральних органів співробітництва та
виконавчої влади у діяльності міжнародних
європейської
організацій, членом яких є Україна"
інтеграції

протягом
періоду

за окремим
планом

159. Виконання Плану заходів Комплексної
державної
програми
щодо
підтримки,
соціальної адаптації та реінтеграції громадян
України, які переселилися з тимчасово
окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції в інші
регіони України, на період до 2017 року

постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2015
№ 1094 "Про затвердження Комплексної державної
програми щодо підтримки, соціальної адаптації та
реінтеграції громадян України, які переселилися з
тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції в інші
регіони України, на період до 2017 року"

160. Співробітництва з ЄС у молодіжній сфері,
сфері фізичної культури і спорту до засідань та
за результатами:
Ради
асоціації
між
Україною
та
Європейським Союзом;
Комітету асоціації між Україною та
Європейським Союзом;
Кластер № 4 Підкомітету з питань
економіки
та
іншого
галузевого
співробітництва з ЄС;
платформи № 4 ініціативи ЄС "Східне
партнерство"
161. Співробітництва з міжнародними організаціями (Рада Європи, ЄС, НАТО, ОБСЄ,
ЮНЕСКО, ОЧЕС, ЮНІСЕФ, ООН, ВАДА,
ГУАМ та інші)

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

162. Виконання плану заходів з реалізації План заходів з реалізації Концепції популяризації
Концепції популяризації України у світі та України у світі та просування інтересів України у
просування інтересів України у світовому світовому інформаційному просторі, затверджений
інформаційному просторі
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України
від 07.06.2017 № 383

відділ взаємодії з
громадськістю та
засобами масової
інформації

лютий

163. Виконання плану заходів щодо реалізації
Концепції
вдосконалення
інформування
громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України на 2017 рік

відділ взаємодії з
громадськістю та
засобами масової
інформації

січень

План
заходів
щодо
реалізації
Концепції
вдосконалення
інформування
громадськості
з питань євроатлантичної інтеграції України на
2017 рік, затверджений розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11.05.2017 № 308
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164. Проведення експерименту щодо залучення
Мінмолодьспортом національних спортивних
федерацій з окремих олімпійських видів
спорту до організації і проведення спортивних
заходів

постанова Кабінету Міністрів від 05.08.2015 № 573
"Про проведення експерименту щодо залучення
Міністерством молоді та спорту національних
спортивних федерацій з окремих олімпійських видів
спорту до організації і проведення спортивних заходів
та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 8 липня 2009 р. № 695 і від 29 лютого
2012 р. № 152"

сектор з питань
реформування

протягом
періоду

4.3 Розробка, підготовка та планування
165. Підготовка проекту Концепції Державної Протокольне рішення Організаційного комітету з
департамент
цільової соціальної програми розвитку підготовки та участі спортсменів України в Олім- олімпійського спорту
пріоритетних олімпійських видів спорту на пійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх,
період до 2026 року
Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах,
чемпіонатах світу та Європи від 31 жовтня 2017 року
166. Розробка
заходів
щодо
упорядкування
діяльності та забезпечення ефективного
функціонування
Державного
науководослідного інституту фізичної культури і
спорту, створення на його базі сучасної
системи науково-методичного забезпечення
спортсменів національних збірних команд

січень

Протокольне рішення Організаційного комітету з
департамент
підготовки та участі спортсменів України в Олім- олімпійського спорту
пійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх,
Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах,
чемпіонатах світу та Європи від 31 жовтня 2017 року

березень

167. Встановлення рейтингу з неолімпійських видів Закон України "Про фізичну культуру і спорт", департамент фізичної
спорту за 2017 рік
Положення про рейтинг з неолімпійських видів спорту
культури та
в Україні, затверджене наказом Мінмолодьспорту неолімпійських видів
спорту
від 07.11.2013 № 876, зареєстрованим у Мін’юсті
22.11.2013 за № 1991/24523

протягом
періоду

168. Підготовка довідника "Фізична культура, постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2011
спорт та фізкультурно-спортивна реабілітація № 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і
серед осіб з інвалідністю в Україні у спорту інвалідів "Інваспорт"
2017 році"

протягом
періоду

169. Формування
мережі
розпорядників
одержувачів коштів державного бюджету

Український центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
"Інваспорт"

та Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників
департамент
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, економіки та фінансів
затверджений наказом Мінфіну від 22.12.2011 № 1691,
зареєстрований у Мін’юсті 12.12.2012 № 33/20346

січень

Державний
науководослідний
інститут
фізичної
культури і
спорту

29
170. Підготовка пропозицій до Розпису Державного Закон України "Про Державний бюджет України на
департамент
бюджету України на 2018 рік
2018 рік"
економіки та фінансів
171. Складання лімітних довідок, погодження
проектів кошторисів підвідомчих установ,
планів використання бюджетних коштів
одержувачів, планів асигнувань із загального
та спеціального фонду бюджету, надання їх на
затвердження (погодження) Мінмолодьспорту

наказ Мінфіну від 26.11.2012 № 1220 "Про внесення
департамент
змін до наказу Міністерства фінансів України економіки та фінансів
від 28 січня 2002 року № 57", зареєстрований у
Мін’юсті 14.12.2012 № 2078/22390

172. Моніторинг використання коштів в розрізі Бюджетний кодекс України
кодів
економічної
класифікації,
за
бюджетними програмами та підготовка
пропозицій щодо здійснення відповідних
перерозподілів бюджетних призначень між
кодами
економічної
класифікації,
між
бюджетними програмами

січень
протягом
періоду

департамент
економіки та фінансів

протягом
періоду

173. Підготовка Плану роботи Мінмолодьспорту Положення про Міністерство молоді та спорту
на ІІ квартал 2018 року
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 02.07.2014 № 220

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

березень

структурні
підрозділи

174. Підготовка інформації про основні заходи лист
Секретаріату
Мінмолодьспорту
від 28.01.2008 № 46-02/44

України

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

щомісяця

структурні
підрозділи

лист першого заступника Міністра Кабінету Міністрів
Бондаренка В. В. від 23.11.2016 № 43404/0/1-16

управління
стратегічного
планування та
комунікацій
управління
стратегічного
планування та
комунікацій

щомісяця

структурні
підрозділи

щотижня

структурні
підрозділи

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

постійно

обласні,
Київська
міська держадміністрації

175. Підготовка
інформації
щодо
участі
керівництва Мінмолодьспорту у заходах
державного
значення,
відомчого
та
міжвідомчого характеру
176. Підготовка
інформаційно - організаційного
плану заходів, у яких планується участь
керівництва Мінмолодьспорту

Президента

Положення про Міністерство молоді та спорту
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 02.07.2014 № 220

177. Формування банку даних мережі структурних Положення про управління стратегічного планування
підрозділів молоді та спорту місцевих органів та комунікацій, затверджене наказом Мінмолодьвиконавчої влади
спорту від 15.07.2016 № 2815

30
178. Підготовка інформаційних матеріалів щодо Положення про Міністерство молоді та спорту
участі керівництва Мінмолодьспорту в України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
консультативно-дорадчих органах
України від 02.07.2014 № 220

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

протягом
періоду

179. Погодження інвестиційних програм і проектів
регіонального
розвитку,
що
можуть
реалізовуватися за рахунок коштів Державного
фонду регіонального розвитку та мають на
меті розвиток спортивної інфраструктури

Закон України "Про внесення змін до Бюджетного відділ інвестицій та
кодексу України" від 20 грудня 2016 року № 1789, розвитку спортивної
постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015
інфраструктури
№ 196
"Деякі
питання
державного
фонду
регіонального розвитку"

протягом
періоду

180. Забезпечення
письмового
перекладу
з
іноземних та на іноземні мови поточної
інформації
та
документів,
листування
керівництва Мінмолодьспорту з іноземними
партнерами

Положення про відділ міжнародного співробітництва відділ міжнародного
та європейської інтеграції, затверджене наказом співробітництва та
Мінмолодьспорту від 01.12.2014 № 4003 "Про
європейської
затвердження положень про самостійні структурні
інтеграції
підрозділи апарату Мінмолодьспорту"

протягом
періоду

5. ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ
5.1 Участь в роботі Громадської ради при Міністерстві, інші форми взаємодії з громадськістю
181. Надання практичної допомоги молодіжним та Порядок проведення конкурсу з визначення програм
департамент
дитячим громадським організаціям у реалізації (проектів,
заходів),
розроблених
інститутами молодіжної політики
проектів, яким надається фінансова підтримка громадянського
суспільства,
для
виконання
(реалізації) яких надається фінансова підтримка,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 12.10.2011 № 1049

протягом
періоду

182. Надання практичної допомоги структурним Положення про Міністерство молоді та спорту
департамент
підрозділам,
що
реалізують
державну України, затверджене постановою Кабінету Міністрів молодіжної політики
молодіжну політику, обласних, Київської України від 02.07.2014 № 220
міської державних адміністрацій

протягом
періоду

183. Надання
консультацій
та
допомоги Положення про Міністерство молоді та спорту
департамент
молодіжним центрам праці, установам, які України, затверджене постановою Кабінету Міністрів молодіжної політики
працюють з молоддю, володарям ґрантів України від 02.07.2014 № 220
Президента України для обдарованої молоді

протягом
періоду

структурні
підрозділи

за окремими
запитами
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184. Проведення спільних спортивних заходів з Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
Національним
олімпійським
комітетом
України

департамент
олімпійського спорту

протягом
періоду

НОК
України

185. Укладання двосторонніх угод з федераціями з Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
олімпійських видів спорту при наданні статусу
"національної"

департамент
олімпійського спорту

протягом
періоду

у разі
проведення
відповідної
комісії

186. Надання організаційно-методичної допомоги
федераціям з неолімпійських видів спорту
щодо отримання ними статусу національної
спортивної федерації

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", департамент фізичної
Положення про Міністерство молоді та спорту
культури та
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів неолімпійських видів
України від 02.07.2014 № 220
спорту

протягом
періоду

за потребою

187. Співпраця
з
центральними
радами
фізкультурно-спортивних товариств "Україна",
"Спартак", "Колос", "Динамо" та Асоціацією
ветеранів спорту України

Угоди
про
співпрацю
з
ФСТ:
"Спартак" департамент фізичної
(від 20.08.2015 № 65, додаткова угода від 10.03.2015
культури та
№ 1/16/6.4/15), "Україна" (від 23.04.2015 № 27/6.4/15), неолімпійських видів
"Колос" (від 23.04.2015 № 26/6.4/15), "Динамо" (від
спорту
23.04.2015 № 28/6.4/15) та Асоціацією ветеранів
спорту України (від 22.11.2015 № 5.4/4)

протягом
періоду

188. Участь у діяльності робочої групи з питань постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010
європейської інтеграції та міжнародного № 996 "Про забезпечення участі громадськості у
співробітництва Громадської ради при формуванні та реалізації державної політики"
Міністерстві молоді та спорту

відділ міжнародного
співробітництва та
європейської
інтеграції

протягом
періоду

189. Надання практичної допомоги федераціям з Положення про Міністерство молоді та спорту
видів спорту з питань оформлення віз членам України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
спортивних делегацій у посольствах іноземних України від 02.07.2014 № 220
країн та в'їзду в Україну спортсменів та
спортивних делегацій зарубіжних країн

відділ міжнародного
співробітництва та
європейської
інтеграції

протягом
періоду

190. Надання практичної допомоги громадським Положення про Міністерство молоді та спорту
молодіжним
організаціям
в
питанні України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
оформлення віз та посвідок на тимчасове України від 02.07.2014 № 220
проживання в Україні іноземним волонтерам,
які в'їжджають в Україну з метою надання
волонтерських послуг в сфері роботи з
молоддю

відділ міжнародного
співробітництва та
європейської
інтеграції

протягом
періоду
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191. Забезпечення організаційної та інформаційної постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010
підтримки діяльності Громадської ради при № 996 "Про забезпечення участі громадськості у
Міністерстві молоді та спорту
формуванні та реалізації державної політики"
192. Проведення нарад-зустрічей з представниками
інститутів громадянського суспільства (у т. ч.
Громадської ради при Міністерстві молоді та
спорту України) щодо актуальних питань
національно-патріотичного виховання дітей та
молоді

Укази Президента України від 12 червня 2015 року
№ 334 "Про заходи щодо поліпшення національнопатріотичного виховання дітей та молоді" та
від 13 жовтня 2015 року № 580 "Про Стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2016 – 2020 роки"; план дій щодо реалізації
Стратегії національно-патріотичного виховання дітей
та молоді на 2017-2020 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.10.2017
№ 743

відділ взаємодії з
громадськістю та
засобами масової
інформації

протягом
періоду

відділ
національнопатріотичного
виховання

протягом
періоду

5.2 Розміщення інформаційних матеріалів щодо діяльності Міністерства, проведення прес-конференцій, брифінгів
проведення прес-конференцій, брифінгів керівництва Мінмолодьспорту
193. З нагоди від’їзду національної збірної команди постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 Український центр з
протягом
України на XІІ зимові Паралімпійські ігри № 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і фізичної культури і
періоду
2018 року (м. Пхьончхан, Південна Корея)
спорту інвалідів "Інваспорт"
спорту інвалідів
"Інваспорт"
194. За підсумками участі національної збірної постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2011
команди України у XІІ зимових Паралім- № 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і
пійських іграх 2018 року (м. Пхьончхан, спорту інвалідів "Інваспорт"
Південна Корея)
195. Про стан реалізації молодіжної політики,
розвитку сфер фізичної культури і спорту,
національно-патріотичного
виховання
(зокрема,
щодо
виступів
українських
спортсменів на міжнародних змаганнях, стану
і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні,
підтримки молодіжних і дитячих громадських
організацій тощо)

Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації
про
діяльність
органів
виконавчої
влади,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 04.01.2002 № 3

розміщення на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту
196. Звітної інформації про виконання Державного Бюджетний кодекс України
бюджету України на 2017 рік за бюджетними
програмами Мінмолодьспорту

Український центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
"Інваспорт"

протягом
періоду

відділ взаємодії з
громадськістю та
засобами масової
інформації

протягом
періоду

департамент
економіки та фінансів

березень

інститути
громадянського
суспільства

НКСІУ
(за згодою)

НКСІУ
(за згодою)
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197. Паспортів бюджетних програм та внесення Бюджетний кодекс України
змін до них

департамент
економіки та фінансів

протягом
періоду

198. Інформації щодо присвоєння спортивних звань доручення заступника Міністра молоді та спорту
з видів спорту
України – керівника апарату від 08.08.2014 № 43-д

управління роботи з
персоналом

щомісяця

199. Інформації про оголошення конкурсу на Закон України "Про державну службу", Порядок
зайняття посад державної служби та його проведення конкурсу на зайняття посад державної
результати
служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 25.03.2016 № 246

управління роботи з
персоналом

протягом
періоду

200. Інформації про виконання завдань Державної постанови
Кабінету
Міністрів
України
стратегії регіонального розвитку на період до від 06.08.2014 № 385 "Про затвердження Державної
2020 року
стратегії регіонального
розвитку на період до
2020 року"; доручення заступника Міністра-керівника
апарату Даневича М. В. від 25.01.2016 № 5 "Про
виконання плану заходів на 2015-2017 роки з
реалізації Державної стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року"

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

лютий

201. Інформації про персональний склад та роботу Положення про Міністерство молоді та спорту
колегії Міністерства молоді та спорту
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 02.07.2014 № 220; Положення про колегію
Міністерства молоді та спорту України, затверджене
наказом Мінмолодьспорту від 21.10.2013 № 689

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

протягом
періоду

202. Планів роботи Мінмолодьспорту

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

березень

завдань, Закон України "Про доступ до публічної інформації"
діяльності

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

січень

203. Інформації
щодо
реалізації
визначених
пріоритетами
Мінмолодьспорту на 2017 рік

у разі
оголошення
конкурсу
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204. Звітів про опрацювання запитів на публічну Закон України "Про доступ до публічної інформації"
інформацію

управління
стратегічного
планування та
комунікацій

щомісяця

205. Інформаційних матеріалів (а також у
друкованих та інших електронних виданнях)
щодо стану реалізації молодіжної політики,
розвитку сфер фізичної культури і спорту,
національно – патріотичного
виховання
(зокрема, з питань розвитку олімпійських та
неолімпійських видів спорту, проведення
фізкультурно-оздоровчих
та
спортивних
заходів; щодо статистичних даних, програм
стосовно молоді, фізичної культури і спорту,
спорту інвалідів та ветеранів, національно –
патріотичного виховання тощо)

Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації
про
діяльність
органів
виконавчої
влади,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 04.01.2002 № 3

відділ взаємодії з
громадськістю та
засобами масової
інформації,
департамент
олімпійського спорту,
департамент фізичної
культури та
неолімпійських видів
спорту, відділ
національнопатріотичного
виховання

протягом
періоду

206. Матеріалів до проведення електронних
консультацій з громадськістю про проекти
нормативно-правових актів, питань, щодо яких
проведення консультацій є обов’язковим (а
також на урядовому веб-сайті "Громадянське
суспільство і влада")

Порядок проведення консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації державної політики,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної
політики"

відділ взаємодії з
громадськістю та
засобами масової
інформації

протягом
періоду

207. Інформації про роботу Громадської ради при Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010
Міністерстві молоді та спорту
№ 996 "Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики"

відділ взаємодії з
громадськістю та
засобами масової
інформації

протягом
періоду

відділ контролю,
діловодства та
звернень громадян

січень

208. Звіту про стан організації роботи
зверненнями громадян за 2017 рік

зі Указ Президента України від 07 лютого 2008 року
№ 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації
та
гарантування
конституційного
права на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування"

відділ
контролю,
діловодства
та звернень
громадян
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інше
209. Розміщення та регулярне оновлення на
Єдиному державному веб-порталі відкритих
даних наборів даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних

Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015
№ 835

Виконувач обов’язків державного секретаря
Міністерства молоді та спорту

відділ взаємодії з
громадськістю та
засобами масової
інформації

протягом
періоду

О. В. Фірстенко

