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 І півріччі 2022 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

Експерт
на
оцінка
УО
статусу
викона
ння
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Громадське здоров’я
1422. Реалізація
Концепції
розвитку системи
громадського
здоров’я

1) забезпечення реалізації Концепції розвитку системи Виконано
громадського здоров’я
Інформація надавалася у звітах за попередні періоди.
2) розроблення детальних дворічних планів заходів щодо
реалізації зазначеної Концепції

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.
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.

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”

Виконано
Інформація надавалася у звітах за попередні періоди.

Виконано
Інформація надавалася у звітах за попередні періоди.

Виконується
Інформація буде надана після оголошення конкурсу,
що відкладено у зв’язку з воєнним станом в Україні.
Виконано
Інформація надавалася у звітах за попередні періоди.
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3) проведення спеціалізованих тренінгів з питань Виконується
громадянської освіти молоді в рамках програми Інформація буде надана
спеціалізованих тренінгів з
навчання “Молодіжний працівник” щороку
освіти молоді в рамках
“Молодіжний працівник”, що
воєнним станом в Україні.

після
проведення
питань громадянської
програми навчання
відкладені у зв’язку з

4) проведення базових тренінгів у рамках програми Виконується
Інформація буде надана після проведення базових
навчання “Молодіжний працівник”
тренінгів у рамках програми навчання “Молодіжний
працівник”, що відкладені у зв’язку з воєнним станом
в Україні.
1439. Сприяння 1) реалізація Українського пакту заради молоді 2025 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.
Станом на початок січня 2022 року оновлений «Пакт
заради молоді-2025» підписали 32 компанії з різних
міст України, якими створено 14 277 місць для
стажування, практики, роботи молоді та залучено до
партнерства 136 навчальних закладів.
У зв’язку з повномасштабною військовою агресією
РФ проти України у І півріччі 2022 року до Пакту не
долучилися нові компанії. Крім того, через військові
дії на території України неможливо було зібрати
якісні
статистичні
дані
щодо
влаштування
компаніями на нові робочі місця молоді.
2) поширення інформації серед молоді про наявні в Виконується
Україні можливості з метою її ефективного Центр «Розвиток КСВ» та експертна платформа
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працевлаштування
професії, тощо)1.

(профорієнтаційні

тести,

різні Career Hub у партнерстві з Міністерством молоді та
спорту України та за підтримки компанії
Syngenta розпочали
реалізацію
проєкту
«AgroChallenge».
Онлайн-курс «AgroChallenge. Твоє майбутнє в агро» –
це серія цікавих відео-діалогів, у яких учасники
могли поспілкуватися із експертами аграрної сфери
аби дізнатись, чим ця сфера визначна для України та
світу. В
рамках
проєкту
фахівці
провідної
агрокомпанії Syngenta розказали як працює аграрна
галузь, чому вона така важлива для світу, якими
інноваціями вона наповнена і які можливості
відкриває для кар’єри! Фінал проєкту заплановано на
липень 2022 року.
В рамках реалізації ініціативи «СпівДія» здійснено відбір
та підготовку кар’єрних консультантів для молоді, які
допоможуть молодим людям адаптуватися в умовах війни
та знайти роботу в Україні (мм. Хмельницький Львів,
Рівне, Чернівці, Полтава, Черкаси, Одеса, Тернопіль,
Івано-Франківськ, Луцьк). У липні розпочнеться
консультування молоді щодо працевлаштування, також
відбуватимуться зустрічі з роботодавцями у СпівДія хабах.

1440.
Забезпечення
міжнародної
мобільності
молоді

1

1) визначення переможців конкурсу українсько- Виконано
польських та українсько-литовських обмінів молоддю 10 січні ц.р. оголошено конкурс заявок на реалізацію
щороку
проєктів у рамках здійснення Українсько-Польських
молоддю, дедлайн якого мав бути 28 лютого ц.р.,
водночас у зв’язку із початком військового
вторгнення РФ на територію України зазначений
конкурс не відбувся.
2) реалізація проєктів українсько-польських та Виконується
українсько-литовських обмінів молоддю
У зв’язку із початком військового вторгнення РФ на
територію України зазначений конкурс не відбувся..
Упродовж
січня-лютого
2022
року

Зміни внесено відповідно до Постанови КМУ від 20.11.2019 №1005
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Мінмолодьспортом за підтримки Фундації соціальних
інновацій «З країни в Україну» та Ресторану
аудіовізуальних страв швидкого приготування
«Quickly Production» було проведено промокампанію
щодо обмінів молоддю. Зокрема, в рамках кампанії
запущено лендінг-сторінку Українсько-Польських
обмінів молоддю https://www.ua-pl.com.ua/. На
зазначеному онлайн-ресурсі розміщено нормативноправову базу українсько-польських обмінів, поради
щодо написання проєкту, інформаційно-мотиваційне
відео про обміни, статистика обмінів та інше.
З метою спрощення процедури участі молоді в
міжнародних конкурсах обмінів молоддю у
партнерстві з Литвою та Польщею, автоматизації та
прозорості
процесу
проведення
конкурсів,
Мінмолодьспортом у партнерстві із Мінцифри та
Міжнародною благодійною організацією «Фонд
Східна Європа» здійснюється робота щодо
запровадження електронної системи проведення
конкурсів проєктів у рамках здійснення УкраїнськоПольських та Українсько-Литовських обмінів
молоддю. Станом на сьогодні завершується робота
щодо формування технічного завдання зі створення
онлайн-платформи «Конкурс проєктів міжнародних
молодіжних обмінів» та нормативно-правових актів,
які регулюватимуть функціонування зазначеної
платформи.
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.
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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
федерацій розпоряджатися державними ресурсами за
умови контролю використання бюджетних видатків
державою.
На заміну попереднього розроблено проєкт Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про
фізичну культуру і спорт» (№ 5848 від 12.08.2021).
Станом на 05.07.2022 проєкт Закону знаходиться на
розгляді в профільному комітеті Верховної Ради
України.
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

7

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). Станом
на 05.07.2022 проєкт Закону знаходиться на розгляді в
профільному комітеті Верховної Ради України.
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.

1450. Посилення
боротьби
із
такими загрозами
для спорту, як
допінг, договірні
матчі, расизм та
насильство

3) подання проєкту нормативно-правового акта Кабінету
Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів
України
1) посилення співпраці щодо обміну інформацією та
досвідом між Національним антидопінговим центром
України та антидопінговими організаціями держав —
членів ЄС

Виконано
Інформація надавалася у звітах за попередні періоди.
Виконано
Мінмолодьспортом спільно з НАДЦ, експертами Ради
Європи та Всесвітнього антидопінгового агентства
розроблено
проєкт
Закону
України
«Про
антидопінгову діяльність у спорті» (№5099). Після
проходження першого читання 02.06.2021, 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 (№ 5640).
З метою забезпечення повної відповідності обох
законопроєктів
положенням
Всесвітнього
антидопінгового кодексу із врахуванням останніх
змін та доповнень, проведено консультації з
представниками
Всесвітнього
антидопінгового
агентства та Національного антидопінгового центру.
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Законопроєкти 5099 та 5640 прийнято 26.01.2022, а
також прийнято відповідні постанови ВРУ щодо
усунення неузгодженостей.
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)
1) забезпечення реалізації експерименту
1457.
Продовження
експерименту з
визнання
провідної
ролі
федерацій у сфері
спортивної
діяльності

Виконано
До експерименту щодо визнання провідної ролі
федерацій у здійсненні спортивної діяльності
залучено 10 національних спортивних федерацій. З
метою продовження терміну дії експерименту до 31
грудня 2022 року прийнято постанову Кабінету
Міністрів України від 09.12.2021 № 1294 «Про
внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 573».
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від
29.12.2021 № 1406 «Про внесення змін у додаток до
постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2015 р. № 573» з метою внесення змін до переліку
національних спортивних федерацій з окремих
олімпійських та неолімпійських видів спорту, які
беруть участь у проведенні експерименту щодо їх
залучення Міністерством молоді та спорту до
організації і проведення спортивних заходів.
2) підготовка звіту за підсумками експерименту з Виконано
рекомендаціями щодо вдосконалення нормативно- Інформація надавалася у звітах за попередні періоди.
правової бази
3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів Виконано
України законопроєкту щодо статусу спортивних Інформація надавалася у звітах за попередні періоди.
федерацій
4) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС
Виконано
Інформація надавалася у звітах за попередні періоди.
5) забезпечення супроводження розгляду Верховною Виконується
Радою України законопроєкту
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону
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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”

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
здійснювалося
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».
Указом Президента України від 21 липня 2021 року
№ 300 «Про визнання таким, що втратим чинність,
Указу Президента України від 9 лютого 2016 року №
42» скасовано Указ Президента України від 9 лютого
2016 року № 42 «Про Національну стратегію з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до
2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя
- здорова нація».
Постановою Кабінету Міністрів України від 20
жовтня 2021 р. № 1076 «Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів
України»
скасовано
розпорядження
Кабінету
Міністрів від 19 вересня 2020 р. № 1043 «Про
затвердження плану заходів щодо реалізації
Національної стратегії з оздоровчої рухової
активності в Україні на період до 2025 року «Рухова
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»
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на 2021 рік».
За ініціативи Президента України започатковано
соціальний проєкт «Активні парки – локації здорової
України» та постановою Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 2021 р. № 326 затверджено відповідне
Положення.
Відповідно до положення в рамках соціального
проєкту передбачено створення умов для організації
та проведення заходів у рамках соціального проєкту,
започаткування нових форм залучення різних груп
населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до
оздоровчої рухової активності у місцях масового
відпочинку (парки, сквери тощо), облаштування у
місцях масового відпочинку безперешкодного
доступу громадян до спортивних споруд і місць для
заняття різними видами рухової активності, а також
пунктів
безкоштовного
прокату
спортивного
інвентарю та обладнання, тощо.
2) забезпечення фінансування заходів, передбачених Виконується
планами
Фінансування заходів у І кварталі 2022 року
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
Заходи щодо реалізації соціального проєкту «Активні
парки – локації здорової України»» виконуються
частково, у зв’язку з введенням в Україні воєнного
стану.
Станом на червень 2022 року відкриті та
функціонують 691 локація «Активні парки – локації
здорової України» в регіонах України, на яких
проводять заходи 459 координаторів.
Координація проведення заходів у рамках реалізації
соціального проєкту здійснюється Мінмолодьспортом
разом із Всеукраїнським центром фізичного здоров’я
населення “Спорт для всіх”, а організаторами заходів
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у рамках реалізації соціального проєкту визначено
обласні та Київську міську держадміністрації за
участю органів місцевого самоврядування та центрів
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

