Проект
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України про основні засади молодіжної політики
Зміст положення (норми) чинного Закону України
Зміст відповідного положення (норми) Закону після
внесення змін
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони
здоров'я, культури, фізкультури і спорту
здоров’я, культури, молодіжної політики, фізкультури і
спорту
До відання виконавчих органів сільських, селищних,
До відання виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад належать:
міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури,
1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури,
фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, молодіжними
територіальним громадам або передані їм, молодіжними центрами, які належать територіальним громадам або
підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем
матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
проживання, організація їх матеріально-технічного та
фінансового забезпечення;
2) забезпечення здобуття повної загальної середньої,
2) забезпечення здобуття повної загальної середньої,
професійно-технічної освіти у державних і комунальних професійно-технічної освіти у державних і комунальних
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах,
вищої освіти у комунальних вищих навчальних закладах, вищої освіти у комунальних вищих навчальних закладах,
створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, створення необхідних умов для виховання дітей, молоді,
розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної
орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності
дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів,
дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій; дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій,
молодіжних центрів;
3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах
3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах
комунальної власності фонду загальнообов'язкового навчання комунальної власності фонду загальнообов'язкового навчання
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за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою
на договірних засадах коштів підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності, а також коштів
населення, інших джерел; контроль за використанням коштів
цього фонду за призначенням;
4) забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців,
студентів та педагогічних працівників до місця навчання і
додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого
самоврядування, за рахунок видатків відповідних місцевих
бюджетів;

за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою
на договірних засадах коштів підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності, а також коштів
населення, інших джерел; контроль за використанням коштів
цього фонду за призначенням;
4) забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців,
студентів та педагогічних працівників до місця навчання і
додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого
самоврядування, за рахунок видатків відповідних місцевих
бюджетів;

5) вирішення питань про надання професійним творчим
5) вирішення питань про надання професійним творчим
працівникам на пільгових умовах у користування приміщень працівникам, молодіжним
та дитячим громадським
під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої об’єднанням на пільгових умовах у користування приміщень
діяльності;
під майстерні, молодіжні простори, студії та лабораторії,
молодіжні центри, необхідних для їх творчої діяльності та
здійснення молодіжної роботи;
6) організація медичного обслуговування та харчування у
закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих
закладах, які належать територіальним громадам або передані
їм;
7) створення умов для розвитку культури, сприяння
відродженню осередків традиційної народної творчості,
національно-культурних традицій населення, художніх
промислів і ремесел;
8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних
товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових
організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури,
фізкультури і спорту, роботи з молоддю;
9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом
за місцем проживання населення та в місцях масового

6) організація медичного обслуговування та харчування у
закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих
закладах, які належать територіальним громадам або передані
їм;
7) створення умов для розвитку культури, сприяння
відродженню осередків традиційної народної творчості,
національно-культурних традицій населення, художніх
промислів і ремесел;
8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних
товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових
організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури,
фізкультури і спорту, молодіжної роботи;
9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом
за місцем проживання населення та в місцях масового
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відпочинку;
Норма відсутня
Стаття 44. Делегування повноважень районних і
обласних
рад
відповідним
місцевим
державним
адміністраціям
1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим
державним адміністраціям такі повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку відповідно
районів і областей, цільових програм з інших питань, а в місцях
компактного проживання національних меншин - також
програм їх національно-культурного розвитку, проектів
рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею;
забезпечення виконання рішень ради;
2) підготовка пропозицій до програм соціальноекономічного та культурного розвитку відповідно областей та
загальнодержавних
програм
економічного,
науковотехнічного, соціального та культурного розвитку України;
3) забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку відповідної території, ефективного використання
природних, трудових і фінансових ресурсів;
4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої
влади фінансових показників і пропозицій до проекту
Державного бюджету України;
5) сприяння інвестиційній діяльності на території району,
області;
6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств,
установ та організацій, розташованих на відповідній території,
і населення, а також бюджетних коштів на будівництво,

відпочинку;
10) створення умов для розвитку молоді, суб’єктів
молодіжної роботи, молодіжної інфраструктури;
Стаття 44. Делегування повноважень районних і
обласних
рад
відповідним
місцевим
державним
адміністраціям
1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим
державним адміністраціям такі повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку, розвитку
молоді відповідно районів і областей, цільових програм з
інших питань, а в місцях компактного проживання
національних меншин - також програм їх національнокультурного розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з
питань, передбачених цією статтею; забезпечення виконання
рішень ради;
2) підготовка пропозицій до програм соціальноекономічного та культурного розвитку, розвитку молоді
відповідно областей та загальнодержавних програм
економічного,
науково-технічного,
соціального
та
культурного розвитку України;
3) забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку відповідної території, ефективного використання
природних, трудових і фінансових ресурсів;
4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої
влади фінансових показників і пропозицій до проекту
Державного бюджету України;
5) сприяння інвестиційній діяльності на території району,
області;
6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств,
установ та організацій, розташованих на відповідній території,
і населення, а також бюджетних коштів на будівництво,
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реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах
об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів
місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт
вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є
складовими автомобільних доріг державного значення (як
співфінансування на договірних засадах) та на заходи щодо
охорони праці та охорони навколишнього природного
середовища;
7) залучення в порядку, встановленому законом,
підприємств, установ та організацій, які не належать до
комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення
відповідної території, координація цієї роботи;
8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого
пасажирського транспорту незалежно від форм власності,
узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського
транспорту;
9) підготовка питань про визначення у встановленому
законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання
землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною
документацією;
10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток
історії та культури, архітектури і містобудування, палацовопаркових, паркових та садибних комплексів, природних
заповідників місцевого значення;
11) підготовка висновків щодо проектів місцевих
містобудівних
програм
відповідних
адміністративнотериторіальних одиниць, що затверджуються сільськими,
селищними, міськими радами;
12) видача замовникам відповідно до законодавства
містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за
межами населених пунктів;
13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку
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науки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної
культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків
традиційної народної творчості, національно-культурних
традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі
творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій,
інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у
сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і
спорту, сім'ї та молоді;
14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій
щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного
фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають
особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних
державних органів щодо оголошення природних та інших
об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або
наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які
охороняються законом, підготовка і подання на затвердження
ради пропозицій щодо оголошення в місцях масового
розмноження та вирощування потомства дикими тваринами
"сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та
добуванням об’єктів тваринного світу;
15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування
про них населення, залучення в установленому законом
порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а
також населення;
16) координація на відповідній території діяльності
місцевих землевпорядних органів;
17) здійснення контролю за використанням коштів, що
надходять
у
порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,
пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;
18) забезпечення виконання заходів з відстеження

науки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної
культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків
традиційної народної творчості, національно-культурних
традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі
творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій,
інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у
сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і
спорту, сім'ї та молоді;
14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій
щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного
фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають
особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних
державних органів щодо оголошення природних та інших
об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або
наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які
охороняються законом, підготовка і подання на затвердження
ради пропозицій щодо оголошення в місцях масового
розмноження та вирощування потомства дикими тваринами
"сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та
добуванням об’єктів тваринного світу;
15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування
про них населення, залучення в установленому законом
порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а
також населення;
16) координація на відповідній території діяльності
місцевих землевпорядних органів;
17) здійснення контролю за використанням коштів, що
надходять
у
порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,
пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;
18) забезпечення виконання заходів з відстеження
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результативності регуляторних актів, прийнятих районними, результативності регуляторних актів, прийнятих районними,
обласними радами.
обласними радами.
19) сприяння розвитку молодіжної інфраструктури,
Норма відсутня
молодіжних центрів, інших суб’єктів молодіжної роботи.
……………………………..
……………………………..
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Стаття 25. Види соціальних послуг та матеріального
Стаття 25. Види соціальних послуг та матеріального
забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням
страхуванням
----5) страхування від безробіття:
5) страхування від безробіття:
допомога по безробіттю;
допомога по безробіттю;
відшкодування витрат, пов'язаних із професійною
відшкодування витрат, пов'язаних із професійною
підготовкою або перепідготовкою та профорієнтацією;
підготовкою або перепідготовкою та профорієнтацією;
дотація
роботодавцю
для
працевлаштування
дотація
роботодавцю
для
працевлаштування
безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце;
безробітних молодих громадян;
допомога на поховання безробітного;
допомога на поховання безробітного;
профілактичні заходи, спрямовані на запобігання
профілактичні заходи, спрямовані на запобігання
настанню страхових випадків.
настанню страхових випадків.
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
Норма відсутня

Стаття
30.
Дотація
роботодавцю
для
працевлаштування безробітних молодих громадян
1. Фонд може надавати роботодавцям дотацію для
працевлаштування безробітних молодих громадян, у тому
числі на перше робоче місце, у розмірі витрат на заробітну
плату прийнятих за направленням державної служби
зайнятості молодих громадян віком до 29 років включно,
але не вище за середній рівень у галузях національної
економіки відповідної області, у розрахунку на рік.

7

Стаття 20. Права бібліотек

2. Можливості та обсяги надання дотацій
визначаються правлінням Фонду, виходячи з фінансового
стану Фонду. Загальний обсяг дотації роботодавцю не може
бути менше за 50 відсотків фактично здійснених витрат на
заробітну плату прийнятих за направленням державної
служби зайнятості молодих громадян віком до 29 років
включно.
3. Порядок надання роботодавцю дотації для
працевлаштування безробітних молодих громадян, у тому
числі на перше робоче місце, встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізацію державної політики у сфері зайнятості
населення, за погодженням з правлінням Фонду.
Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»
Стаття 20. Права бібліотек

Бібліотеки в порядку, передбаченому їх статутами
(положеннями), мають право самостійно:
визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;
здійснювати господарську діяльність, відкривати впорядку,
визначеному законодавством, рахунки в установах банків, у
тому числі валютні, встановлювати перелік платних послуг;
визначати джерела комплектування своїх фондів;
встановлювати пільги для окремих категорій користувачів
бібліотеки;
визначати при наданні користувачам бібліотеки документів
розмір коштів, що передаються бібліотеці як забезпечення
виконання зобов'язань щодо повернення одержаних у
бібліотеці документів, у випадках, передбачених правилами
користування бібліотеками;
визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної

Бібліотеки в порядку, передбаченому їх статутами
(положеннями), мають право самостійно:
визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;
здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку,
визначеному законодавством, рахунки в установах банків, у
тому числі валютні, встановлювати перелік платних послуг;
визначати джерела комплектування своїх фондів;
встановлювати пільги для окремих категорій користувачів
бібліотеки;
визначати при наданні користувачам бібліотеки документів
розмір коштів, що передаються бібліотеці як забезпечення
виконання зобов'язань щодо повернення одержаних у
бібліотеці документів, у випадках, передбачених правилами
користування бібліотеками;
визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної
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користувачами бібліотек, у тому числі пені за порушення користувачами бібліотек, у тому числі пені за порушення
термінів користування документами;
термінів користування документами;
визначати умови використання бібліотечних фондів на
визначати умови використання бібліотечних фондів на
основі договорів з юридичними та фізичними особами;
основі договорів з юридичними та фізичними особами;
вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів
вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів
відповідно до нормативно-правових актів;
відповідно до нормативно-правових актів;
здійснювати у встановленому порядку співробітництво з
здійснювати у встановленому порядку співробітництво з
бібліотеками та іншими установами і організаціями іноземних бібліотеками та іншими установами і організаціями іноземних
держав, вести міжнародний документообмін, бути членом держав, вести міжнародний документообмін, бути членом
міжнародних організацій, брати участь у реалізації державних міжнародних організацій, брати участь у реалізації державних
і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм
розвитку бібліотечної справи;
розвитку бібліотечної справи;
створювати молодіжні центри, організовувати роботу
Норма відсутня
молодіжних просторів, залучати суб’єктів молодіжної
роботи до здійснення молодіжної роботи на базі бібліотек;
здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання
здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання
статутних завдань, яка не суперечить законам.
статутних завдань, яка не суперечить законам.
Бібліотека має право на захист створених нею баз даних,
Бібліотека має право на захист створених нею баз даних,
інших об'єктів інтелектуальної власності бібліотеки згідно із інших об'єктів інтелектуальної власності бібліотеки згідно із
законодавством.
законодавством.
Стаття 25. Участь громадськості у бібліотечній справі
Стаття 25. Участь громадськості у бібліотечній справі
Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь у
фінансуванні програм розвитку бібліотечної справи, підтримці
творчих починань у діяльності бібліотек, вирішенні
соціальних і побутових проблем бібліотечних працівників. Це
право реалізується шляхом створення читацьких рад бібліотек,
благодійних організацій, розвитку спонсорства, меценатства,
інших форм благодійництва.

Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь у
фінансуванні та реалізації програм розвитку бібліотечної
справи, підтримці творчих починань у діяльності бібліотек, в
тому числі щодо організації роботи молодіжних просторів
(виокремлений читальний зал, кімната або її частина) для
здійснення молодіжної роботи, вирішенні соціальних і
побутових проблем бібліотечних працівників. Це право
реалізується шляхом створення читацьких рад бібліотек,
благодійних організацій, розвитку спонсорства, меценатства,
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інших форм благодійництва.
Закон України «Про позашкільну освіту»
Стаття 16. Освітня програма та планування діяльності
Стаття 16. Освітня програма та планування діяльності
закладу позашкільної освіти
закладу позашкільної освіти
1. Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх
1. Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх
компонентів, спланованих і організованих закладом компонентів, спланованих і організованих закладом
позашкільної освіти для досягнення учнями, вихованцями, позашкільної освіти для досягнення учнями, вихованцями,
слухачами результатів навчання (набуття компетентностей).
слухачами результатів навчання (набуття компетентностей).
Освітня програма містить вимоги до вихованців, учнів,
слухачів, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;
загальний обсяг навчального навантаження та очікувані
результати навчання здобувачів освіти.

Освітня програма містить вимоги до вихованців, учнів,
слухачів, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;
загальний обсяг навчального навантаження та очікувані
результати навчання здобувачів освіти.

2. Освітня програма схвалюється педагогічною радою
2. Освітня програма схвалюється педагогічною радою
закладу позашкільної освіти та затверджується керівником закладу позашкільної освіти та затверджується керівником
закладу.
закладу.
3. Освітня програма розробляється з урахуванням
особливостей соціально-економічного розвитку регіону,
інтересів вихованців, учнів і слухачів, потреб сім’ї, запитів
інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських
організацій, має передбачати освітні компоненти для вільного
вибору здобувачів освіти.

3. Освітня програма розробляється з урахуванням
особливостей соціально-економічного розвитку регіону,
інтересів вихованців, учнів і слухачів, потреб сім’ї, запитів
інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських
об’єднань, має передбачати освітні компоненти для вільного
вибору здобувачів освіти.

4. Типові освітні програми закладу позашкільної освіти
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої
влади, у сфері управління яких перебувають заклади

4. Типові освітні програми закладу позашкільної освіти
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої
влади, у сфері управління яких перебувають заклади
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позашкільної освіти.

позашкільної освіти.

5. Заклади позашкільної освіти можуть використовувати
5. Заклади позашкільної освіти можуть використовувати
типові освітні програми або розробляти свої освітні програми типові освітні програми або розробляти свої освітні програми
на основі типових освітніх програм.
на основі типових освітніх програм, створювати молодіжні
центри, організовувати роботу молодіжних просторів,
залучати суб’єктів молодіжної роботи до здійснення
молодіжної роботи на базі закладів позашкільної освіти.
6. На основі освітньої програми заклад позашкільної освіти
6. На основі освітньої програми заклад позашкільної освіти
складає та затверджує річний план роботи закладу та складає та затверджує річний план роботи закладу та
навчальний план закладу, що конкретизують організацію навчальний план закладу, що конкретизують організацію
освітнього процесу.
освітнього процесу.
7. Державні та комунальні заклади позашкільної освіти
можуть планувати роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за
освітніми програмами з позашкільної освіти, затвердженими у
порядку, встановленому центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері освіти і науки, іншими центральними
органами виконавчої влади, у сфері управління яких
перебувають заклади позашкільної освіти, а також за іншими
освітніми програмами, за умови їх затвердження відповідними
місцевими органами виконавчої влади.

7. Державні та комунальні заклади позашкільної освіти
можуть планувати роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за
освітніми програмами з позашкільної освіти, затвердженими у
порядку, встановленому центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері освіти і науки, іншими центральними
органами виконавчої влади, у сфері управління яких
перебувають заклади позашкільної освіти, а також за іншими
освітніми програмами, за умови їх затвердження відповідними
місцевими органами виконавчої влади.

8. Експериментальні навчальні плани складаються
8. Експериментальні навчальні плани складаються
закладами позашкільної освіти з урахуванням типових освітніх закладами позашкільної освіти з урахуванням типових освітніх
позпрограм (навчальних планів).
програм (навчальних планів).
Запровадження експериментальних освітніх програм
Запровадження експериментальних освітніх програм
(навчальних планів) можливе лише за рішенням центрального (навчальних планів) можливе лише за рішенням центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
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реалізує державну політику у сфері освіти, або іншого реалізує державну політику у сфері освіти, або іншого
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у відповідній сфері. формування та реалізує державну політику у відповідній сфері.
9. Навчальна програма гуртків, секцій, інших творчих
об’єднань тощо, а також спеціалізованих закладів
позашкільної освіти (з навчальних дисциплін (предметів),
видів спорту тощо) розробляється закладами позашкільної
освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності та
затверджується (схвалюється) у порядку, визначеному
законодавством.

9. Навчальна програма гуртків, секцій, інших творчих
об’єднань тощо, а також спеціалізованих закладів
позашкільної освіти (з навчальних дисциплін (предметів),
видів спорту тощо) розробляється закладами позашкільної
освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності та
затверджується (схвалюється) у порядку, визначеному
законодавством.
Заклади позашкільної освіти можуть залучати молодіжні
та дитячі громадські об’єднання, молодіжні центри,
молодіжних працівників тощо до участі у розробці
навчальних та освітніх програм.
Закон України «Про культуру»

Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері
культури
1. Основними засадами державної політики у сфері культури
є:
визнання культури одним з основних факторів самобутності
Українського народу - громадян України всіх національностей
(далі - Український народ);
сприяння створенню єдиного культурного простору
України, збереженню цілісності культури;
захист і збереження культурної спадщини як основи
національної культури, турбота про розвиток культури;
сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих
моральних засад у суспільному житті;

Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері
культури
1. Основними засадами державної політики у сфері культури
є:
визнання культури одним з основних факторів самобутності
Українського народу - громадян України всіх національностей
(далі - Український народ);
сприяння створенню єдиного культурного простору
України, збереженню цілісності культури;
захист і збереження культурної спадщини як основи
національної культури, турбота про розвиток культури;
сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих
моральних засад у суспільному житті;

12
забезпечення
свободи
творчості,
захист
прав
забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної
інтелектуальної власності, авторського права і суміжних прав; власності, авторського права і суміжних прав;
гарантування прав громадян у сфері культури;
гарантування прав громадян у сфері культури;
створення умов для творчого розвитку особистості,
створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання
підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та
громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та молоді, задоволення культурних потреб Українського народу,
юнацтва, задоволення культурних потреб Українського розвитку закладів культури незалежно від форми власності,
народу, розвитку закладів культури незалежно від форми залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання
власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від платних послуг, благодійництва, інших не заборонених
надання платних послуг, благодійництва, інших не законодавством джерел;
заборонених законодавством джерел;
сприяння діяльності професійних творчих спілок та
сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських організацій у сфері культури, активному
громадських організацій у сфері культури, активному функціонуванню державної мови в культурному просторі
функціонуванню державної мови в культурному просторі України, доступу громадян до культурних благ;
визначення естетичного виховання дітей та молоді
України, доступу громадян до культурних благ;
визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури;
забезпечення діяльності базової мережі закладів культури,
пріоритетом розвитку культури;
забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури;
підтримка діяльності у сфері культури, пов'язаної з
закладів освіти сфери культури;
підтримка діяльності у сфері культури, пов'язаної з виготовленням і розповсюдженням електронних та
виготовленням і розповсюдженням електронних та друкованих засобів масової інформації, аудіо- та
друкованих засобів масової інформації, аудіо- та аудіовізуальної продукції, розробленням комп'ютерних
аудіовізуальної продукції, розробленням комп'ютерних технологій та підвищенням їх потенціалу для розширення
технологій та підвищенням їх потенціалу для розширення доступу та залучення громадськості до діяльності у сфері
доступу та залучення громадськості до діяльності у сфері культури тощо;
пропагування української національної культури у всій її
культури тощо;
пропагування української національної культури у всій її різноманітності за кордоном та світового культурного
різноманітності за кордоном та світового культурного надбання в Україні;
підтримка вітчизняного виробника у сфері культури;
надбання в Україні;
підтримка вітчизняного виробника у сфері культури;
забезпечення
розвитку
міжнародного
культурного
співробітництва;
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культурного

забезпечення
розвитку
міжнародного
створення страхового фонду документації про культурні
співробітництва;
цінності та документів на об'єкти культурної спадщини;
створення страхового фонду документації про культурні
сприяння створенню молодіжних центрів на базі закладів
цінності та документів на об'єкти культурної спадщини.
культури з метою забезпечення змістовного та якісного
дозвілля дітей та молоді.
Стаття 4. Пріоритети державної політики у сфері культури

Стаття 4. Пріоритети державної політики у сфері культури

2. Держава у пріоритетному порядку створює умови для:
2. Держава у пріоритетному порядку створює умови для:
розвитку культури української нації, корінних народів та
розвитку культури української нації, корінних народів та
національних меншин України;
національних меншин України;
збереження, відтворення та охорони історичного
збереження, відтворення та охорони історичного
середовища;
середовища;
естетичного виховання громадян, передусім дітей та
естетичного виховання громадян, передусім дітей та молоді;
юнацтва;
розширення культурної інфраструктури села;
розширення культурної інфраструктури села;
охорони, заохочення та підтримки культурного розмаїття як
охорони, заохочення та підтримки культурного розмаїття як
одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави. одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави
Стаття 20. Особливості провадження інвестиційної та
Стаття 20. Особливості провадження інвестиційної та
інноваційної діяльності, проведення приватизації у сфері інноваційної діяльності, проведення приватизації у сфері
культури
культури
4. Забороняється виселення закладів культури (театрів,
4. Забороняється виселення закладів культури (театрів,
філармоній, бібліотек, музеїв, архівів, художніх галерей філармоній, бібліотек, музеїв, архівів, художніх галерей
(виставок), кінотеатрів, мистецьких шкіл, центрів дозвілля (виставок), кінотеатрів, мистецьких шкіл, центрів дозвілля
дітей та юнацтва, клубних закладів тощо) з приміщень без дітей та молоді, клубних закладів тощо) з приміщень без
надання їм іншого рівноцінного приміщення.
надання їм іншого рівноцінного приміщення.
Закон України «Про громадські об'єднання»
Стаття 8. Члени (учасники) громадського об'єднання
Стаття 8. Члени (учасники) громадського об'єднання
1. Членами (учасниками) громадської організації, крім

1. Членами (учасниками) громадської організації, крім
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молодіжної та дитячої, можуть бути особи, визначені
частиною першою статті 7 цього Закону, які досягли 14 років.
Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її
статутом у межах, встановлених законом.
2. Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути
юридичні особи приватного права, у тому числі громадські
об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які
досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

молодіжної та дитячої, можуть бути особи, визначені
частиною першою статті 7 цього Закону, які досягли 14 років.
Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її
статутом у межах, встановлених законом.
2. Членами (учасниками) громадської спілки, крім
молодіжної та дитячої, можуть бути юридичні особи
приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі
статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років
та не визнані судом недієздатними. Вік членів молодіжної,
дитячої спілки визначається її статутом у межах,
встановлених законом.
Закон України «Про зайнятість населення»

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
………
10) молодий працівник - громадянин України віком до 35
років, випускник закладу професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої або вищої освіти, який у шестимісячний
строк після закінчення навчання працевлаштувався самостійно
або за направленням закладу освіти чи територіального органу
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та
продовжує працювати протягом трьох років за кваліфікацією,
яку він набув під час навчання, в тому числі незалежно від
місця першого працевлаштування;
…….
2. Терміни «роботодавці», «працівники», «особи, які
забезпечують себе роботою самостійно», «сторони
соціального діалогу», «молодь» та «неформальне професійне
навчання працівників» вживаються у значенні, наведеному в

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
………
10) молодий працівник - громадянин України віком до 29
років, випускник закладу професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої або вищої освіти, який у шестимісячний
строк після закінчення навчання працевлаштувався самостійно
або за направленням закладу освіти чи територіального органу
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та
продовжує працювати протягом трьох років за кваліфікацією,
яку він набув під час навчання, в тому числі незалежно від
місця першого працевлаштування;
…….
2. Терміни «роботодавці», «працівники», «особи, які
забезпечують себе роботою самостійно», «сторони
соціального діалогу», «молодь» та «неформальне професійне
навчання працівників» вживаються у значенні, наведеному в
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законах України «Про організації роботодавців», «Про збір та законах України «Про організації роботодавців», «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування», «Про соціальний діалог в Україні», соціальне страхування», «Про соціальний діалог в Україні»,
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в «Про основні засади молодіжної політики» та «Про
Україні» та «Про професійний розвиток працівників».
професійний розвиток працівників».
Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»
Стаття 3. Сфера застосування Закону
1. Дія цього Закону поширюється на будь-яку підтримку
суб’єктів господарювання надавачами державної допомоги за
рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів для
виробництва товарів або провадження окремих видів
господарської діяльності, крім випадків, передбачених
частиною другою цієї статті.
2. Дія цього Закону не поширюється на підтримку:
1) у сфері сільськогосподарського виробництва та
рибальства, виробництва зброї і військового спорядження для
потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до
законів
України
військових
формувань,
а
також
правоохоронних органів спеціального призначення, Державної
спеціальної служби транспорту, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Стаття 3. Сфера застосування Закону
1. Дія цього Закону поширюється на будь-яку підтримку
суб’єктів господарювання надавачами державної допомоги за
рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів для
виробництва товарів або провадження окремих видів
господарської діяльності, крім випадків, передбачених
частиною другою цієї статті.
2. Дія цього Закону не поширюється на підтримку:
1) у сфері сільськогосподарського виробництва та
рибальства, виробництва зброї і військового спорядження для
потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до
законів
України
військових
формувань,
а
також
правоохоронних
органів
спеціального
призначення,
Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України;

2) господарської діяльності, пов’язаної з:
2) господарської діяльності, пов’язаної з:
інвестуванням в об’єкти інфраструктури із застосуванням
інвестуванням в об’єкти інфраструктури із застосуванням
процедур державних закупівель;
процедур державних закупівель;
наданням послуг, що становлять загальний економічний
наданням послуг, що становлять загальний економічний
інтерес, у частині компенсації обґрунтованих витрат на інтерес, у частині компенсації обґрунтованих витрат на
надання таких послуг. Перелік послуг, що становлять надання таких послуг. Перелік послуг, що становлять
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загальний економічний інтерес, встановлюється Кабінетом загальний економічний інтерес, встановлюється Кабінетом
Міністрів України;
Міністрів України;
3) проектів, що реалізуються Українським культурним
3) проектів, що реалізуються Українським культурним
фондом у порядку, встановленому Законом України "Про фондом у порядку, встановленому Законом України "Про
Український культурний фонд";
Український культурний фонд";
4) проектів, що реалізуються Українським молодіжним
фондом, у порядку, встановленому Законом України "Про
основні засади молодіжної політики".
Закон України «Про оренду державного та комунального майна»
Стаття 15. Передача в оренду майна без проведення
аукціону
1. Право на отримання в оренду державного та
комунального майна без проведення аукціону мають:
органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких
фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів;
релігійні організації для забезпечення проведення
релігійних обрядів та церемоній;
Пенсійний фонд України та його органи;
дипломатичні представництва, консульські установи
іноземних держав, представництва міжнародних міжурядових
організацій в Україні для виконання функцій дипломатичного
представництва, консульських і статутних функцій
міжнародних міжурядових організацій.
2. Право на отримання в оренду державного та
комунального майна, що не міститься в Переліку першого
типу, без проведення аукціону також мають:
музеї;

Стаття 15. Передача в оренду майна без проведення
аукціону
1. Право на отримання в оренду державного та
комунального майна без проведення аукціону мають:
органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких
фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів;
релігійні організації для забезпечення проведення
релігійних обрядів та церемоній;
Пенсійний фонд України та його органи;
дипломатичні представництва, консульські установи
іноземних держав, представництва міжнародних міжурядових
організацій в Україні для виконання функцій дипломатичного
представництва, консульських і статутних функцій
міжнародних міжурядових організацій.
2. Право на отримання в оренду державного та
комунального майна, що не міститься в Переліку першого
типу, без проведення аукціону також мають:
музеї;
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державні та комунальні підприємства, установи,
організації у сфері культури і мистецтв чи громадські
організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі
національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні);
заклади освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на
провадження освітньої діяльності;
громадські організації ветеранів для розміщення
реабілітаційних установ для ветеранів;
реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ;
Норма відсутня

державні та комунальні спеціалізовані підприємства,
установи та заклади соціального обслуговування, що надають
соціальні послуги відповідно до Закону України "Про
соціальні послуги";
державні
видавництва
і
підприємства
книгорозповсюдження;
вітчизняні
видавництва
та
підприємства
книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та
(чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової
продукції державною мовою (за винятком видань рекламного
та еротичного характеру);
народні депутати України і депутати місцевих рад для
розміщення громадської приймальні;

державні та комунальні підприємства, установи,
організації у сфері культури і мистецтв чи громадські
організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі
національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні);
заклади освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на
провадження освітньої діяльності;
громадські організації ветеранів для розміщення
реабілітаційних установ для ветеранів;
реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ;
молодіжні та дитячі громадські об’єднання, що
протягом останніх двох років, що передують року
звернення, співпрацюють з органами державної влади
та/або органами місцевого самоврядування щодо
виконання державних, регіональних, міських та інших
програм у сфері молодіжної політики;
молодіжні центри, що є неприбутковими установами
державної та комунальної форми власності;
державні та комунальні спеціалізовані підприємства,
установи та заклади соціального обслуговування, що надають
соціальні послуги відповідно до Закону України "Про
соціальні послуги";
державні
видавництва
і
підприємства
книгорозповсюдження;
вітчизняні
видавництва
та
підприємства
книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск
та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової
продукції державною мовою (за винятком видань рекламного
та еротичного характеру);
народні депутати України і депутати місцевих рад для
розміщення громадської приймальні;
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потенційні орендарі для організації та проведення науковопрактичних,
культурних,
мистецьких,
громадських,
суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує
п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо
майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою
проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під
час та на період виборчої кампанії;
потенційні орендарі для організації та проведення науковопрактичних,
культурних,
мистецьких,
громадських,
суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує
30 календарних днів протягом одного року щодо кожного
орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або
комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює
діяльність з організації конгресів і торговельних виставок.
3. Підприємствам, установам і організаціям, що отримали
в оренду державне та/або комунальне майно без проведення
аукціону, заборонено укладати договори суборенди щодо
цього майна.
Громадським організаціям ветеранів, реабілітаційним
установам для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю,
народним депутатам України і депутатам місцевих рад, що
отримали в оренду державне та/або комунальне майно без
проведення аукціону, заборонено використовувати його в
комерційних цілях.
………

Народні депутати України

потенційні орендарі для організації та проведення науковопрактичних,
культурних,
мистецьких,
громадських,
суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує
п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо
майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою
проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під
час та на період виборчої кампанії;
потенційні орендарі для організації та проведення науковопрактичних,
культурних,
мистецьких,
громадських,
суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує
30 календарних днів протягом одного року щодо кожного
орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або
комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює
діяльність з організації конгресів і торговельних виставок.
3. Підприємствам, установам і організаціям, що отримали
в оренду державне та/або комунальне майно без проведення
аукціону, заборонено укладати договори суборенди щодо
цього майна.
Громадським організаціям ветеранів, молодіжним та
дитячим громадським об’єднанням, молодіжним центрам,
реабілітаційним установам для осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю, народним депутатам України і депутатам
місцевих рад, що отримали в оренду державне та/або
комунальне майно без проведення аукціону, заборонено
використовувати його в комерційних цілях.
………
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