Самостійний структурний
підрозділ
Департамент молодіжної політики

Основні завдання
1. Забезпечення формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, участь у
формуванні та реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері
волонтерської діяльності.
2. Визначення перспектив, пріоритетних напрямів та прогнозів розвитку молодіжної сфери.
3. Забезпечення нормативно-правового регулювання у молодіжній сфері, а також участь у здійсненні
нормативно-правового регулювання у сфері волонтерської діяльності.
4. Розроблення проектів державних цільових програм та забезпечення їх виконання у межах своїх
повноважень.
5. Здійснення моніторингу програм, проектів і заходів з питань, що належать до його компетенції.
6. Організація проведення соціологічних досліджень, опитувань та аналізу інформаційно-аналітичних
і наукових документів, виконання роботи з метою підготовки щорічних доповідей Президентові
України, Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів України та організаційно-методологічного
забезпечення у молодіжній сфері.
7. Організація роботи з видання методичних, інформаційнопросвітницьких матеріалів та проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань, що належать
до його компетенції.
8. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції
Департаменту, розроблення пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в установленому
порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на
розгляд керівництва Мінмолодьспорту.
9. Погодження проектів законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших
центральних органів виконавчої влади, підготовка в межах повноважень, передбачених законом,
висновків і пропозицій до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд
Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими
суб’єктами права законодавчої ініціативи.
10. Проведення в установленому порядку міжнародної діяльності у молодіжній сфері.
11. Забезпечення організації та проведення інформаційних заходів, спрямованих на підтримку молоді,
популяризацію здорового способу життя, рівня правової культури молоді.
12. Розроблення разом з іншими органами виконавчої влади і подання на розгляд керівництву
Мінмолодьспорту соціальні норми та нормативи щодо соціального становлення та розвитку молоді.
13. Вжиття заходів до популяризації та утвердження здорового способу життя, гуманістичних
цінностей, організації її змістовного дозвілля, проведення інформаційно-просвітницької роботи з
протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань.
14. Сприяння в установленому порядку розвитку молодіжних центрів в Україні, у тому числі
здійснення управління державною установою “Всеукраїнський молодіжний центр”.

15. Сприяння в установленому порядку працевлаштуванню молоді, створенню умов для її
інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку, формуванню гуманістичних цінностей та
патріотичних почуттів у молодих громадян.
16. Здійснення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами, зокрема
обмінів молоддю України та Польщі, України і Литовської Республіки.
17. Організація і проведення міжнародних та загальнодержавних заходів, забезпечення виконання
програм і проектів з питань, що належать до його компетенції, зокрема шляхом неформальної освіти.
18. У межах повноважень, передбачених законом, вжиття заходів для формування у молоді
відповідального ставлення та культури планування сім’ї, підготовки молоді до сімейного життя,
формування в неї розуміння важливості ролі сім’ї, виховання дітей для розвитку держави та
забезпечення соціальної злагоди.
19. Сприяння в установленому порядку:
професійній орієнтації, працевлаштуванню молоді, її самозайнятості, підвищенню рівня її
конкурентоспроможності та професійного розвитку, отриманню відповідних компетентностей;
виконанню програм, спрямованих на ознайомлення молоді з діяльністю органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, процесами державотворення, впровадженню програм
стажування молоді в органах виконавчої влади, популяризації професії державного службовця;
створенню умов для інтелектуального самовдосконалення, самореалізації, творчого і
особистісного розвитку молоді;
розвитку пластового, скаутського, молодіжного та дитячого громадського рухів в Україні і
співпраці з центральними та місцевими органами виконавчої влади;
розвитку громадянської освіти та підвищенню рівня соціальної інтеграції молоді, формування її
готовності та вміння діяти самостійно, нести відповідальність за свої дії, адекватно оцінювати і
реагувати на процеси, що відбуваються в державі та світі;
створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства у молодіжній
сфері;
формуванню і розвитку у молоді громадянських компетентностей, спрямованих на утвердження і
захист державності та демократії, здатності відстоювати свої права, відповідально ставитися до
громадянських обов’язків, брати відповідальність за власне життя, налагодження гармонійних
стосунків між членами своєї сім’ї та життя територіальної громади;
залученню молоді до процесу ухвалення рішень на всеукраїнському, регіональному і місцевому
рівні; утворенню і розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів учнівського і студентського
самоврядування;
підвищенню рівня толерантності і солідарності молоді, забезпеченню рівної участі всіх груп
молоді у суспільному житті, запобіганню стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за
будь-якими ознаками;

20. Співпраця з інститутами громадянського суспільства, зокрема з молодіжними та дитячими
громадськими організаціями та їх спілками; сприяння залученню їх до виконання загальнодержавних
програм, заходів стосовно дітей, молоді, діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
21. Сприяння розвитку і ефективній взаємодії інститутів громадянського суспільства, їхньої участі у
формуванні і реалізації державної політики у молодіжній сфері, а також активної участі у
суспільному житті та розвитку України.
22. Надання в установленому порядку державної підтримки молодіжним та дитячим громадським
організаціям для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді згідно з
переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 778 “Деякі
питання надання молодіжним та дитячим громадським організаціям державної підтримки для
виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї”.
23. Виконання програми “Молодіжний працівник”, здійснення підготовки і підвищення кваліфікації
фахівців (спеціалістів, волонтерів, активістів, тренерів і мультиплікаторів) у молодіжній сфері.
24. Сприяння розвитку волонтерської діяльності у молодіжній сфері.
25. Здійснення в установленому порядку підготовки пропозицій щодо призначення грантів
Президента України для обдарованої молоді та присудження Премії Кабінету Міністрів України за
особливі досягнення молоді у розбудові України.
26. Координація заходів з питань соціального становлення та розвитку молоді.
27. Визначення в установленому порядку потреби у фахівцях молодіжної сфери, участь у підготовці,
перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у молодіжній сфері, визначенні основних напрямів
наукових досліджень, проведенні науково-дослідної роботи у цій сфері.
28. Проведення інформаційно-пропагандистської роботи з питань здорового способу життя.

