До реєстр. № 3718 від 23.06.2020 р.
(друге читання)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань молоді і спорту
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-31-14, факс: 255-33-32

Верховна Рада України
На виконання Постанови Верховної Ради України від 21 липня 2020 року
№ 820-IX Комітет питань з молоді і спорту подає для розгляду Верховною Радою
України у другому читанні проект Закону України про основні засади
молодіжної політики, (реєстр. № 3718).
Згідно зі статтею 116 Регламенту Верховної Ради України для розгляду
законопроекту у другому читанні від суб’єктів права законодавчої ініціативи
надійшло 415 пропозицій, з яких 195 враховано, 48 враховано частково,
172 відхилено.
Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту розглянув
законопроект на своєму засіданні 17 лютого 2020 року.
Під час обговорення законопроекту члени Комітету наголосили на
принципових змінах, які пропонується внести до законопроекту при прийнятті
його в другому читанні та в цілому, зокрема:
1) відновити верхню межу віку молоді – 35 років;
Таке рішення Комітету викликано трьома чинниками:
суспільство, насамперед, молодь, не розуміє причин позбавлення частини
громадян статусу молоді під час складної соціально-економічної кризи,
враховуючи, що саме молодь переважно захищає Україну від російської агресії.
Крім того, встановлення різної верхньої межі віку для молоді та молодих
сімей призводить до юридичних протиріч у законопроекті, оскільки відповідно
до статті 3 Сімейного кодексу України одинока особа має права члена сім'ї.
Комітет також врахував позицію Головного науково-експертного
управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціальної політики України, що зменшення верхньої межі віку
молоді буде порушенням конституційних прав громадян.
2) відновити визначення в законопроекті пільг для молодих сімей, які
мають дітей, а саме звільнення молодих сімей та молодих осіб, які мають одну
дитину, від сплати відсотків за користування кредитом на будівництво і

придбання жилих будинків і квартир, а також погашення молодим сім’ям та
молодим особам, які мають двох, трьох та більше дітей, відповідно
25 та 50 відсотків суми зобов'язань за зазначеним вище кредитом.
Це стимулюватиме збільшенню народжуваності в Україні, крім того,
скасування зазначених пільг, відповідно до висновків Головного науковоекспертного управління Апарату Верховної Ради України, Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини було б звуженням змісту та обсягу
існуючих прав і свобод громадян України.
Члени Комітету наголосили на тому, що ухвалення законопроекту надасть
нові можливості молоді, молодіжним та дитячим громадським об’єднанням для
повноцінної діяльності у формуванні та реалізації молодіжної політики,
посилить співпрацю між органами державної влади та органами місцевого
самоврядування та суб’єктами молодіжної політики задля вирішення проблем
молоді, забезпечить впровадження нових механізмів фінансування молодіжних
проектів.
Враховуючи викладене, керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті 16
Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пунктом 3 частини
першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив цей
висновок та прийняв рішення: рекомендувати Верховній Раді України за
результатами розгляду в другому читанні проекту Закону України про основні
засади молодіжної політики, (реєстр. № 3718), прийняти його в другому читанні
та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.
Порівняльна таблиця, висновки юридичної експертизи та редакційного
опрацювання додаються.
Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України з цього питання визначено голову підкомітету з питань державної
молодіжної політики Комітету з питань молоді і спорту Борзову Ірину Наумівну.
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