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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту на засіданні
1 липня 2020 року розглянув проект Закону України про основні засади
молодіжної політики, (реєстр. № 3718), поданий народними депутатами України
України Санченком О.В, Крульком І.І., Борзовою І.Н. та іншими.
Законопроектом пропонується визначити :
мету, завдання, принципи та пріоритети молодіжної політики в Україні;
гарантії та механізми участі молоді у її формуванні та реалізації;
повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади/, органів
місцевого самоврядування щодо молодіжної політики;
особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності
молодіжних та дитячих громадських об’єднань;
особливості реалізації окремих соціальних гарантій молоді щодо вирішення
житлових питань, питань професійного самовизначення та зайнятості, охорони
здоров’я, задоволення освітніх, культурних та інших потреб.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
висловило до законопроекту низку зауважень та пропозицій.
Міністерство фінансів України не підтримує законопроект, оскільки для
його реалізації потрібні суттєві бюджетні витрати.
Міністерство молоді та спорту України у своєму висновку зазначило, що
підтримує законопроект, оскільки це дасть можливість привести молодіжну політику
в Україні відповідно до сучасних практик молодіжної роботи, що є типовими для
Європейського Союзу та більшості країн Ради Європи, та надасть українській молоді
такі ж можливості, які є в однолітків з інших країн Європи.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України не підтримує законопроект.
Міністерство юстиції України та Міністерство освіти висловило низку
зауважень та пропозицій до законопроекту.
Під час обговорення законопроекту члени Комітету наголосили на тому, що
ухвалення законопроекту надасть молодим громадянам, молодіжним та дитячим
громадським
об’єднанням
широкий
спектр
інструментів
для

повноцінної партнерської участі у формуванні та реалізації молодіжної
політики, створить законодавчі підстави для діяльності розгалуженої мережі
молодіжних центрів, забезпечить вдосконалення підтримки проектної діяльності
суб’єктів молодіжної роботи, інституційної підтримки молодіжних та дитячих
громадських об’єднань, розвитку української молоді через створення
Українського молодіжного фонду. Законопроект розширює фінансово-кредитні
механізми забезпечення економічної доступності житла для молодих сімей та
молодих громадян, до яких віднесені: надання житла в оренду з правом його
викупу, оплата вступних пайових внесків при вступі до молодіжних житлових
комплексів,
житлово-будівельних
кооперативів,
надання
пільгових
довгострокових державних кредитів на будівництво і придбання житлових
будинків і квартир, фінансування будівництва житла для молодих сімей через
застосування спеціальних житлово-накопичувальних депозитних рахунків у
комерційних банках.
Також члени Комітету зазначили, що під час розробки законопроекту була
передбачена можливість надання дотації лише для працевлаштування
безробітних молодих громадян, тобто втрачена можливість виділення дотації для
працевлаштування інших категорій безробітних. У зв’язку з цим, члени Комітету
запропонували під час розгляду законопроекту в першому читанні передбачити
можливість надання дотацій роботодавцю для працевлаштування безробітних, у
тому числі молодих громадян (молоді), зокрема на перше робоче місце.
Комітет з питань молоді і спорту прийняв рішення: рекомендувати Верховній
Раді України за результатами розгляду в першому читанні проект Закону України
про основні засади молодіжної політики, (реєстр. № 3718), поданий народними
депутатами України України Санченком О.В, Крульком І.І., Борзовою І.Н. та
іншими, прийняти за основу з урахуванням пропозицій Комітету.
Співдоповідачем з цього питання визначено голову підкомітету з питань
державної молодіжної політику Борзову Ірину Наумівну.
Проект Постанови Верховної Ради України додається.
Голова Комітету
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