
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 і 

від 07 червня 2022 р. № 655» 

 

1. Мета 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 і 

від 07 червня 2022 р. № 655» (далі – проект постанови) розроблено з метою 

удосконалення нормативно-правових актів щодо створення механізму 

надходження коштів у національній та іноземній валюті на єдиний рахунок, 

відкритий у Національному Банку України, від фізичних та юридичних осіб, 

резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, ґранти 

та дарунки для задоволення потреб молодіжної політики. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проект постанови розроблено Міністерством молоді та спорту України з 

власної ініціативи з метою створення можливостей для фізичних та юридичних 

осіб, резидентів і нерезидентів здійснення благодійних пожертв, гуманітарної 

допомоги, ґрантів та дарунків для задоволення потреб молодіжної політики. 

3. Основні положення проекту акта 

Проектом постанови пропонується внести зміни до постанов Кабінету 

Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 «Деякі питання використання 

коштів, що надходять на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України» 

(Офіційний вісник України, 2022 р., № 35, ст. 1915) і від 07 червня 2022 р. № 655 

«Про затвердження Порядку використання коштів з рахунка для задоволення 

потреб фізичної культури і спорту та внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472» (Офіційний вісник 

України, 2022 р., № 48, ст. 2652). 

 

4. Правові аспекти 

Акти законодавства, які містять правові підстави розроблення проекту 

постанови Закони України «Про основні засади молодіжної політики», «Про 

громадські об’єднання», «Про гуманітарну допомогу», «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації»; 

постанова Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 «Про 

затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України». 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту постанови не потребує додаткового фінансування з 

державного чи місцевих бюджетів.  

Фінансово-економічні розрахунки додаються. 
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6. Позиція заінтересованих сторін 

Проект постанови оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства 

молоді та спорту України. 

Проект постанови стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

територіального розвитку, тому потребує погодження з Всеукраїнською 

асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». 

Проект постанови не стосується питань соціально-трудової сфери, тому не 

потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських 

профспілок, їхніми об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями організацій 

роботодавців. 

Проект постанови не стосується прав осіб з інвалідністю, тому не потребує 

погодження із Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, 

всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю та їхніми 

спілками. 

Проект постанови не стосується функціонування та застосування 

української мови як державної, тому не потребує погодження з Уповноваженим 

із захисту державної мови. 

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної 

діяльності, тому не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради з 

питань розвитку науки і технологій. 

7. Оцінка відповідності 

У проекті постанови відсутні положення, що стосуються зобов’язань 

України у сфері європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією; створюють підстави для дискримінації. 

Проект постанови потребує погодження з Національним агентства з питань 

запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної 

експертизи.  

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та 

громадська ґендерно-правова експертизи не проводилися.  

8. Прогноз результатів 

Очікуваний результат реалізації проекту постанови – створено механізм 

надходження коштів у національній та іноземній валюті на єдиний рахунок, 

відкритий у Національному Банку України, від фізичних та юридичних осіб, 

резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, ґранти 

та дарунки для задоволення потреб молодіжної політики. 
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Критерієм ефективності реалізації проекту постанови є забезпечення 

функціонування та діяльності механізму використання коштів, що надійшли  на 

рахунок для задоволення потреб молодіжної політики. 

Ризики, пов’язані з реалізацією проекту постанови, відсутні. 

Реалізація постанови не матиме впливу на ринкове середовище, 

забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і 

держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності 

територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське 

здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих 

груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, 

рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення 

утвореними відходами, інші суспільні відносини. 

 

Інформація щодо впливу реалізації проекту постанови на інтереси 

заінтересованих сторін: 

Заінтересована 

сторона 

Вплив реалізації акта на 

заінтересовану сторону 

Пояснення очікуваного впливу 

1 2 3 

Фізичних та 

юридичні особи, 

резиденти і 

нерезиденти 

Позитивний Реалізація проекту дозволить створити 

прозорий механізм залучення коштів на 

потреби молодіжної політики. 

Органи державної 

влади та місцевого 

самоврядування 

Позитивний Впровадження прозорого механізму 

використання коштів, що надійшли  на 

рахунок для задоволення потреб 

молодіжної політики, сприятиме 

відновленню молодіжних центрів в 

регіонах, що постраждали внаслідок 

війни. 

 

 

Міністр молоді та спорту України        Вадим ГУТЦАЙТ 
 

___ ____________ 2022 р. 


