Додаток
до листа Мінмолодьспорту
«Про
виконання
Угоди
про
асоціацію між Україною та ЄС»
Результати моніторингу виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту
у ІІІ кварталі 2021 року
Найменування
завдання

Найменування заходу

Прогрес виконання заходу у звітному періоді

Юстиція, свобода, безпека, права людини
18. Включення до
професійних
програм, програм
короткострокови
х
семінарів,
тренінгів
з
підвищення
кваліфікації
державних
службовців
і
посадових
осіб
місцевого
самоврядування,
модулів
з
вивчення
положень
Конвенції ООН
про
права
інвалідів

1) забезпечення постійного моніторингу ефективності Виконано
виконання плану заходів з виконання рекомендацій, Інформація надавалася у звітах за попередні періоди.
викладених у заключних зауваженнях, наданих
Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої
доповіді України про виконання Конвенції ООН про
права осіб з інвалідністю на період до
2020
року,
затвердженого
розпорядженням
Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1073
2) запровадження механізму забезпечення внутрішньо
переміщених осіб з інвалідністю житлом, придатних для
проживання маломобільних громадян
3) розроблення та затвердження порядку проведення
безоплатної
психологічної
реабілітації
військовослужбовців, учасників бойових дій та
прирівняних до них осіб, звільнених з військової
служби, у відповідних центрах
4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів

Експерт
на
оцінка
УО
статусу
викона
ння
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України законопроєкту про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо відповідальності за
обстеження та паспортизацію об’єктів громадського та
цивільного призначення)
5) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС
6) забезпечення супроводження розгляду Верховною
Радою України законопроєкту
Громадське здоров’я
1422. Реалізація
Концепції
розвитку системи
громадського
здоров’я

1) забезпечення реалізації Концепції розвитку системи
громадського здоров’я
2) розроблення детальних дворічних планів заходів щодо
реалізації зазначеної Концепції

Виконано
Листом Мінмолодьспорту від 18.02.2019 № 1174/3.4
Міністерству охорони здоров'я України надано
пропозиції до плану заходів щодо виконання
Концепції розвитку системи громадського здоров’я.
В межах компетенції Мінмолодьспортом виконується
План заходів щодо реалізації Концепції розвитку
системи
громадського
здоров’я
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2017%D1%80#Text

Освіта, навчання та молодь
1423.
Формування
нормативноправової бази та
умов
для
розвитку
молодіжних
центрів в Україні

1) затвердження типового положення про молодіжний
центр, розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України проєкту змін до пункту 2 Порядку
проведення конкурсу з визначення програм (проєктів,
заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається
фінансова підтримка, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. №
1049.

Виконано
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від
20.12.2017 № 1014 "Про затвердження типових
положень про молодіжний центр та про експертну
раду при молодіжному центрі" та від 03.10.2018 №
807 «Про внесення змін до Типового положення про
молодіжний центр».
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від
20.03.2019 № 246 «Про утворення державної установи
«Всеукраїнський молодіжний центр» та внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Зазначеним актом врегульовано питання умов оплати
праці працівників молодіжних центрів різних рівнів.
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2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету
Міністрів України проєкту змін до Закону України “Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні” стосовно реорганізації молодіжних центрів
праці в молодіжні центри.
Пропонується нова редакція:
Утворення
державної
установи
“Всеукраїнський
молодіжний центр” та забезпечення її діяльності
(протягом 2019-2024 років)

1) проведення щорічного конкурсу кращих практик
1438.
молодіжної роботи
Забезпечення
підготовки
спеціалістів, які
працюють
з 2) розроблення програм спеціалізованого тренінгу з
молоддю
питань громадянської освіти молоді в рамках навчальної
програми “Молодіжний працівник”

Відповідні зміни були внесені до додатку 2 до
постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002
№ 1298 «Про оплату праці працівників на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери»,
доповнивши його новим розділом XXXVII
«Молодіжні центри державної та комунальної форми
власності».
Виконано
Міністерство молоді та спорту долучалося до
розробки нового комплексного законопроєкту «Про
основні засади молодіжної політики» (№ 3718 від
23.06.2020), який забезпечить кодифікацію існуючих
нормативно-правових актів, зокрема закону України
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні». Проєкт Закону України «Про
основні засади молодіжної політики», внесений
народними депутатами України. Мінмолодьспортом у
співпраці з проєктом ЄС «EU4YOUTH Youth
Engagement Roadmaps» залучено експертів ЄС до
опрацювання вищезазначеного законопроєкту.
27 квітня 2021 року Верховною Радою України
прийнято Закон України «Про основні засади
молодіжної політики». Відповідно до зазначеного
Закону, Закон України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" визнано
таким, що втратив чинність.
Виконується
15 вересня 2021 року оголошено прийом заявок на
участь у Конкурсі кращих практик молодіжної роботи
(прийом документів триває до 15 жовтня 2021 року).
Виконано
За підтримки ПРООН в Україні розроблено та
протестовано
модулі
програми
«Молодіжний
працівник». Кожен модуль триває 24 навчальні
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години. За результатами учасники отримують
свідоцтво про підвищення кваліфікації.
3) проведення спеціалізованих тренінгів з питань Виконується
громадянської освіти молоді в рамках програми Розміщено презентацію курсу «Громадянська освіта для
молодіжних працівників» на сайті «Молодіжний
навчання “Молодіжний працівник” щороку
працівник» та поширено анонс про реєстрацію на
проходження даного курсу програми «Молодіжний
працівник». Програму оновлено відповідно до аналізу
зворотного зв’язку тренерів, учасників та партнерів.
4) проведення базових тренінгів у рамках програми Виконується
З 14 по 30 вересня 2021 року проведено 15 базових
навчання “Молодіжний працівник”
тренінгів з метою виконання програми «Молодіжний
працівник».
1439. Сприяння 1) реалізація Українського пакту заради молоді 2020 Виконується
зайнятості молоді (взаємодія бізнесу, держави та громадськості)
Міністерством молоді та спорту у співпраці з Фондом
ООН у галузі народонаселення в Україні та Центром
«Розвиток КСВ» продовжується реалізація ініціативи
«Пакт заради молоді-2025» як частина європейської
ініціативи.
Протягом реалізації у 2016-2020 роках роботодавцями
створено близько 46 000 місць для стажування та
роботи молоді, понад 800 партнерств з освітніх
секторів, надано менторську підтримку понад 4700
молодим людям.
У 2021 році, у тому числі в партнерстві з програмою
UNITY (USAID):
• до оновленої ініціативи «Пакт заради молоді2025» з особливим акцентом на менторство від
бізнесу долучилася 31 компанія, якими у І
півріччі створено 6170 місць для стажування та
роботи молоді, а також залучено до партнерства
69 навчальних закладів;
• утворено 40 регіональних партнерських ініціатив;
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•

•

•

•

проведено тренінги для тренерів у рамках
програми «Skills Lab: успішна кар’єра» та «Skills
Lab: власна справа» для 55 учасників;
регіональними партнерами Пакту проведено 5
програм «Skills Lab: успішна кар’єра у Ніжині,
Маріуполі, Мелітополі, Бердянську, с. Кризьке за
участі 108 молодих людей та проведено 3
програми «Skills Lab: власна справа» у
Маріуполі, Мелітополі та Бердянську за участі 90
молодих людей;
здійснено
моніторинг
роботи
кар’єрних
консультантів (17 консультантів надали 402
індивідуальні та 14 групових консультацій);
створено
менторську
платформу
MENTORPLACE від бізнесу для молоді
(https://mentorplace.in.ua/) та розпочато реалізацію
першої менторської програми, у рамках яких: 117
менторів розмістили свої профілі на платформі
для участі у пілотній програмі; 166 молодих осіб
зареєструвалася для участі у менторській
програмі.
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2) поширення інформації серед молоді про наявні в
Україні можливості з метою її ефективного
працевлаштування (профорієнтаційні тести, різні
професії, тощо)1.

1440.
Забезпечення
міжнародної
мобільності
молоді

1

Виконується
За звітний період в рамках проекту «Карта професій»
експертами Career Hub Центру «Розвиток КСВ» та
представниками роботодавців розроблено буклети
про різні професійні сфери, в яких розповідається про
галузі, професійні напрямки та кар’єрний шлях у
різних професіях, а також надаються ключові
рекомендації для початку кар’єри.
Наразі доступні буклети про аграрну, банківську,
юридичну,
гірничодобувну,
електроенергетичну
сфери, а також про галузі торгівлі, енергетики та
інформаційних технологій (ІТ). Буклети розміщені за
посиланням: https://careerhub.in.ua/vibir-profesii/.
Громадською організацією «Центр «Розвиток КСВ» з
2015 року у партнерстві з Міністерством молоді та
спорту України і Міністерством освіти та науки
України за підтримки Першого міжнародного
українського банку (ПУМБ) продовжується реалізація
проєкту «Моя кар’єра в Україні».
01.06.2021 відбувся фінал Національного проєкту
«Моя кар’єра в Україні». 30 фіналістів провели день
з керівниками підприємств, міжнародних організацій,
державних органів влади. Вони обговорили із
підлітками виклики у виборі професії та стереотипи,
які ускладнюють цей вибір.
Діти дізналися як
реалізувати власну кар’єру в обраній сфері в Україні.
Проведено тренінги для тренерів «Skills Lab: Успішна
кар’єра» та «Skills Lab: Власна справа».
1) визначення переможців конкурсу українсько- Виконується
польських та українсько-литовських обмінів молоддю 26 липня 2021 року Мінмолодьспортом було
щороку
оголошено прийом заявок на участь у конкурсах на
реалізацію проектів у рамках здійснення УкраїнськоПольських обмінів молоддю та обмінів молоддю

Зміни внесено відповідно до Постанови КМУ від 20.11.2019 №1005
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України та Литви.
Для участі у конкурсі на реалізацію проектів у рамках
здійснення обмінів молоддю України та Литви від
інститутів громадянського суспільства, закладів
освіти та установ, які працюють з молоддю, до
Міністерства молоді та спорту надійшло 6 заявок з 6
регіонів
України:
Донецької,
Запорізької,
Тернопільської, Харківської, Херсонської областей та
м. Києва.
За результатами розгляду проектів шляхом заочного
членів Комітету Ради обмінів молоддю України та
Литви прийнято постанову Комітету Ради обмінів
молоддю України та Литви від 03.09.2021
№ 12
«Про розподіл фінансування у рамках Комітету Ради
обмінів молоддю України та Литви з української
сторони». Відповідно до зазначеної постанови усі 6
поданих заявок визначено переможцями конкурсу та
отримають фінансування від Мінмолодьспорту на
реалізацію проектів у рамках здійснення обмінів
молоддю України та Литви на загальну суму 1 млн
738 тис. грн.
Для участі у конкурсі на реалізацію проектів у рамках
здійснення Українсько-Польських обміну молоддю до
Міністерства молоді та спорту України від інститутів
громадянського суспільства, закладів освіти та
установ, що працюють з молоддю, надійшло 22
заявки з 15 регіонів України: Вінницької; Волинської;
Донецької – 3 заявки; Житомирської; Запорізької;
Київської; Львівської – 2 заявки; Одеської – 2 заявки;
Полтавської;
Рівненської;
Тернопільської;
Харківської – 2 заявки; Хмельницької – 2 заявки;
Чернівецької областей та м. Києва – 2 заявки.
За результатами розгляду проектів шляхом заочного
голосування членів Українсько-Польської Ради
обмінів молоддю прийнято постанову УкраїнськоПольської Ради обміну молоддю від 07.09.2021 № 18
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«Про розподіл фінансування у рамках УкраїнськоПольської Ради обмінів молоддю з української
сторони».
Відповідно до зазначеної постанови
18
заявок визначено переможцями конкурсу та будуть
профінансовані Міністерством молоді та спорту
України на реалізацію проектів у рамках здійснення
Українсько-Польських обмінів молоддю на загальну
суму 3 млн 962 тис. грн.
2) реалізація проєктів українсько-польських та Виконується
українсько-литовських обмінів молоддю
Триває затвердження календарних планів на
реалізацію проектів у рамках здійснення УкраїнськоПольських та Українсько-Литовських обмінів
молоддю, реалізація яких триватиме до кінця
листопада 2021 року.
3) надання сприяння діяльності Інформаційного центру Виконується
програми ЄС "Еразмус +" в Україні
Мінмолодьспортом спільно з МОН проводяться
консультації з європейською стороною щодо
перегляду статусу України в програмі ЄС
«Еразмус+», зокрема проведення спільного з ЄС
дослідження (обстеження) стосовно переваг та
можливостей членства України у програмі ЄС
«Еразмус+» у статусі програмної країни.
Гуманітарна політика
1442.
1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів
Удосконалення
України законопроєкту про внесення відповідних змін
законодавства у до Закону України “Про фізичну культуру і спорт”
сфері
фізичної
культури
та
спорту

Виконано
Мінмолодьспортом розроблений та погоджений з
ЦОВВ проєкт Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про фізичну культуру і спорт»
(щодо впорядкування діяльності спортивних клубів і
спортивних федерацій та уточнення деяких
положень), що включає напрацювання щодо внесення
змін до чинного законодавства у частині розширення
повноважень
спортивних
федерацій
та
дає
можливість вибудувати європейську спортивну
модель, що передбачає розширені повноваження для
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федерацій розпоряджатися державними ресурсами за
умови контролю використання бюджетних видатків
державою.
На заміну попередньому розроблено проєкт Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про
фізичну культуру і спорт».
2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС

Виконано
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про фізичну культуру і спорт» направлений
Представництву ЄС в Україні. Пропозиції щодо
опрацювання
обговорено
на
зустрічі
з
Представництвом ЄС в Україні та опрацьовано в
робочому порядку.
3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Виконується
Радою України законопроєкту
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо
впорядкування діяльності спортивних клубів і
спортивних федерацій та уточнення деяких
положень) розглянуто та схвалено на засіданні Уряду,
зареєстровано у ВРУ (№5164 від 26.02.2021), наразі
знято з розгляду.
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про фізичну культуру і спорт», який
розглянуто та схвалено на засіданні Уряду,
зареєстровано у ВРУ (№ 5848 від 12.08.2021).
Керівництвом
Мінмолодьспорту
здійснюється
супроводження під час розгляду у Комітетах ВРУ.
1)
розроблення
проєкту
постанови
Кабінету
Міністрів
Виконано
1443. Сприяння
будівництву
та України щодо затвердження переліку баз олімпійської та Інформація надавалася у звітах за попередні періоди.
паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати
розвитку
земельного податку та оподаткування об’єктів
спортивної
нежитлової нерухомості, а також таких, що мають пільги
інфраструктури
за орендне користування земельними ділянками.
2) опрацювання проєкту постанови з експертами ЄС
Виконано
Інформація надавалася у звітах за попередні періоди.
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3) подання проєкту нормативно-правового акта Кабінету Виконано
Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів Інформація надавалася у звітах за попередні періоди.
України
1450. Посилення
боротьби
із
такими загрозами
для спорту, як
допінг, договірні
матчі, расизм та
насильство

1) посилення співпраці щодо обміну інформацією та
досвідом між Національним антидопінговим центром
України та антидопінговими організаціями держав —
членів ЄС

Виконується
Мінмолодьспортом спільно з НАДЦ, експертами Ради
Європи та Всесвітнього антидопінгового агентства
розроблено
проєкт
Закону
України
«Про
антидопінгову діяльність у спорті». Законопроєкт
доопрацьований
з
урахуванням
пропозицій
заінтересованих ЦОВВ та схвалено на засіданні
Уряду 17.02.2021, зареєстровано у Верховній Раді
України (№5099 від 18.02.2021), прийнято за основу
02.06.2021.
Після проходження першого читання в зазначеному
законопроєкті була вилучена частина «Прикінцевих
положень» на основі яких було створено проєкт
Закону про внесення зміни до статті 52 Закону
України «Про фізичну культуру і спорт» щодо
діяльності Національної лабораторії антидопінгового
контролю (реєстраційний № 5640 від 08 червня 2021
року). Здійснюється підготовка до другого читання.
З метою забезпечення повної відповідності обох
законопроєктів
положенням
Всесвітнього
антидопінгового кодексу із врахуванням останніх
змін та доповнень, наразі відбуваються активні
консультації
з
представниками
Всесвітнього
антидопінгового
агентства
та
Національного
антидопінгового центру.
2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів Виконано
України проєкту Указу Президента України про Інформація надавалася у звітах за попередні періоди.
приєднання України до Розширеної часткової угоди про
спорт РЄ (EPAS)
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1) забезпечення реалізації експерименту
1457.
Продовження
експерименту з
визнання
провідної
ролі
федерацій у сфері
спортивної
діяльності
2) підготовка звіту за підсумками експерименту з
рекомендаціями щодо вдосконалення нормативноправової бази

3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів
України законопроєкту щодо статусу спортивних
федерацій

Виконано
До експерименту щодо визнання провідної ролі
федерацій у здійсненні спортивної діяльності
залучено 6 національних спортивних федерацій. З
метою продовження терміну дії експерименту до 31
грудня 2021 року прийнято постанову Кабінету
Міністрів України від 04.11.2020 № 1070 «Про
внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 05.08.2015 № 573».
Виконано
Стратегією розвитку фізичної культури і спорту
України на період до 2028 року, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від
04.11.2020 № 1089, передбачено розширення
автономії спортивних федерацій (завдання 2.3.
«Спортивні
федерації
є
самодостатніми
та
інституційно спроможними у розвитку видів
спорту»).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
03.03.2021 № 163-р затверджено План заходів на
2021-2022 рр. щодо реалізації першого етапу
Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на
період до 2028 року.
Виконано
Мінмолодьспортом розроблений та погоджений з
ЦОВВ проєкт Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про фізичну культуру і спорт»
(щодо впорядкування діяльності спортивних клубів і
спортивних федерацій та уточнення деяких
положень), що включає напрацювання щодо внесення
змін до чинного законодавства у частині розширення
повноважень
спортивних
федерацій
та
дає
можливість вибудувати європейську спортивну
модель, що передбачає розширені повноваження для
федерацій розпоряджатися державними ресурсами за
умови контролю використання бюджетних видатків
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4) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС

5) забезпечення супроводження розгляду Верховною
Радою України законопроєкту

1459.
Популяризація
фізичної
культури і спорту

1) забезпечення розроблення та затвердження щорічних
планів заходів із реалізації Національної стратегії з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до
2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя –
здорова нація”

державою.
На заміну попередньому розроблено проєкт Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про
фізичну культуру і спорт».
Виконується
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про фізичну культуру і спорт» направлений
представництву ЄС в Україні. Пропозиції щодо
опрацювання
обговорено
на
зустрічі
з
Представництвом ЄС в Україні та опрацьовано в
робочому порядку.
Виконується
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо
впорядкування діяльності спортивних клубів і
спортивних федерацій та уточнення деяких
положень) розглянуто та схвалено на засіданні Уряду,
зареєстровано у ВРУ (№5164 від 26.02.2021), наразі
знято з розгляду.
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про фізичну культуру і спорт», який
розглянуто та схвалено на засіданні Уряду,
зареєстровано у ВРУ (№ 5848 від 12.08.2021).
Керівництвом
Мінмолодьспорту
здійснюється
супроводження під час розгляду у Комітетах ВРУ.
Виконано
Виконуються заходи та завдання відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від
03.03.2021 № 163-р «Про затвердження плану заходів
на 2021-2022 роки щодо реалізації першого етапу
Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на
період до 2028 року».
Тривають заходи щодо скасування Указу Президента
України від 9 лютого 2016 року № 42 «Про
Національну стратегію з оздоровчої рухової
активності в Україні на період до 2025 року «Рухова
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активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».
2) забезпечення фінансування заходів, передбачених Виконується
планами
Фінансування плану заходів у 2021 році
забезпечувалося в межах видатків державного та
місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел,
не заборонених законодавством.
3) забезпечення виконання в повному обсязі Виконується
запланованих заходів
На виконання рішення Колегії Міністерства молоді та
спорту України від 06.04.2021 № 1-1/5.4 «Про
реалізацію Національної стратегії з оздоровчої
рухової активності в Україні на період до 2025 року
«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова
нація» підготовлено проєкт Указу Президента
України «Про визнання таким, що втратив чинність,
Указу Президента України від 9 лютого 2016 року №
42». Проєкт акта схвалено на засіданні Кабінету
Міністрів України 16.06.2021. Наразі знаходиться на
опрацюванні Офісу Президента України.

