РЕКОМЕНДАЦІЇ
засідання «круглого столу» на тему:
«Державна молодіжна політика в Україні: світовий
і національний досвід»

м. Київ

28 жовтня 2015 р.

Учасники засідання «круглого столу» на тему: «Державна молодіжна
політики в Україні: світовий і національний досвід», що відбулося 28 жовтня
2015 року, зазначають, що модель державної молодіжної політики, що
формувалася протягом останніх десятиліть, сьогодні не відповідає масштабу
завдань і викликів, що постають перед державою і суспільством.
Сучасна

молодь

стала

повноправною

частиною

міжнародного

молодіжного співтовариства, активно інтегрується в глобальні економічні,
політичні і гуманітарні процеси. Учасники засідання «круглого столу»
вважають, що молодь повинна стати провідним стратегічним партнером
держави і суспільства. Це, насамперед, означає підвищення ступеня уваги до
проблем молоді, принципову зміну ставлення до неї на всіх щаблях влади.
Реформування державної молодіжної політики потребує творчого
використання кращого міжнародного досвіду з урахуванням національних
українських традицій з особливою увагою до питань працевлаштування молоді,
забезпечення молоді житлом, національно-патріотичного виховання дітей та
молоді, адаптації учасників антитерористичної операції.
З метою подальшого розвитку та удосконалення державної молодіжної
політики, її правової бази, практичної діяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування щодо забезпечення прав молодих громадян
України учасники засідання «круглого столу» р е к о м е н д у ю т ь:
1. Верховній Раді України:

1.1. Прискорити розгляд та прийняття проектів Законів:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення

окремих

положень

молодіжної

політики

та

утворення

молодіжних центрів (реєстр. № 1248);
про внесення змін до деяких законів України щодо визнання
неформальної освіти (реєстр. № 2121).

2. Кабінету Міністрів України:

2.1. Доручити Міністерству молоді та спорту України при реформуванні
державної молодіжної політики забезпечити визначення серед пріоритетів
питання: працевлаштування молоді, забезпечення молоді житлом, адаптацію
учасників антитерористичної операції, сприяння в роботі дитячим та
молодіжним організаціям, підготовка молоді до сімейного життя, підтримка
інноваційного потенціалу молоді.
2.2. На виконання Указу Президента України №580/2015 Про Стратегію
національно - патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр.
доручити Міністерству молоді та спорту України здійснювати координацію
заходів, здійснюваних органами виконавчої влади з національно-патріотичного
виховання дітей та молоді, визначивши при Міністерстві молоді та спорту
України модель відповідного ефективного підрозділу (органу) з достатньою
кадровою, фінансовою і матеріально-технічною базою для якісної реалізації
визначених в ній (Стратегії) завдань;

2.3. Під час розробки та затвердження Державної цільової соціальної
програми «Молодь України» на 2016-2020 рр. передбачити пріоритетне
фінансування заходів, спрямованих на працевлаштування молоді, забезпечення
адаптації учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб, підтримки інноваційного потенціалу молоді;
2.4. Доручити Міністерству молоді та спорту України розглянути
доцільність внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів,
заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації)
яких надається фінансова підтримка» щодо надання молодіжним та дитячим
громадським організаціям, які не мають всеукраїнського статусу, права брати
участь у конкурсі;
2.5. Забезпечити виконання вимог 2.6. Доручити Міністерству соціальної
політики України, Міністерству молоді та спорту України, Міністерству
охорони здоров’я України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству
оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству
фінансів

України

за

участю

всеукраїнських

молодіжних

громадських

організацій розробити комплекс заходів щодо адаптації учасників бойових дій,
внутрішньо

переміщених

осіб,

включаючи

психологічну

та

медичну

реабілітацію, працевлаштування, покращення житлових умов;
2.7. Доручити Міністерству соціальної політики забезпечити здійснення
заходів, спрямованих на підтримку молодих сімей;
2.8. При доопрацюванні проекту Закону України про Державний бюджет
України на 2016 рік та розробці проектів законів про державний бюджет
України на наступні роки в установленому порядку передбачати: видатки на
фінансування

молодіжних програм; відновлення дії бюджетної програми

«Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання
житла» обсягом 1 млрд. грн.

3. Обласним, Київській міській, районним адміністраціям, обласним,
Київській міській, районним, сільським та селищним радам для підвищення
ефективності державної молодіжної політики на місцевому рівні:
3.1. При розробці та затвердженні місцевих бюджетів забезпечити
фінансування молодіжних програм та заходів і забезпечення молоді житлом;
3.2. Сприяти залученню молоді до діяльності місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.

4. Кабінету Міністрів України, Міністерству молоді та спорту України,
Міністерству фінансів України, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству
соціальної політики України, Міністерству внутрішніх справ України,
Міністерству оборони України, обласним державним адміністрацій, Київській
міській державній адміністрації, обласним радам, Київській міській раді
поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної
політики, спорту та туризму про стан виконання зазначених Рекомендацій до 01
травня 2016 року.

