Додаток
до листа Мінмолодьспорту
від _____________ №___________
Результати моніторингу виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту
у І 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
викладених у заключних зауваженнях, наданих періоди.
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
України законопроєкту про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо відповідальності за

надавалася у звітах

за попередні

Експертн
а оцінка
УО
статусу
виконан
ня

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 Виконано.
громадського здоров’я
Інформація
2) розроблення детальних дворічних планів заходів щодо періоди.
реалізації зазначеної Концепції

надавалася у звітах за попередні

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

1) затвердження типового положення про молодіжний Виконано.
центр, розроблення та подання на розгляд Кабінету Інформація
Міністрів України проєкту змін до пункту 2 Порядку періоди.
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.

надавалася у звітах

за попередні

Виконано.
Міністерство молоді та спорту долучалося до
розробки нового комплексного законопроєкту «Про
основні засади молодіжної політики», який
забезпечить кодифікацію існуючих нормативноправових актів, зокрема закону України «Про
Пропонується нова редакція:
сприяння соціальному становленню та розвитку
Утворення
державної
установи
“Всеукраїнський молоді в Україні». Проєкт Закону України «Про
молодіжний центр” та забезпечення її діяльності основні засади молодіжної політики», внесений

(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”

3) проведення спеціалізованих тренінгів з питань
громадянської освіти молоді в рамках програми
навчання “Молодіжний працівник” щороку

народними депутатами України, зареєстровано у
Верховній Раді України (№ 3718 від 23.06.2020) та
прийнято в першому читанні. Наразі тривають
обговорення з представниками громадянського
суспільства, проведено п’ять консультацій, текст
проєкту Закону підготовлено до другого читання.
Мінмолодьспортом у співпраці з проєктом ЄС
«EU4YOUTH
Youth
Engagement
Roadmaps»
залучено
експертів
ЄС
до
опрацювання
вищезазначеного законопроєкту.
Виконується.
Проводиться організаційна робота щодо підготовки
щорічного Конкурсу кращих практик молодіжної
роботи.
Виконано.
За підтримки ПРООН в Україні розроблено та
протестовано перший модуль програми: «Спільне
розуміння:
що
таке
громадянська
освіта,
громадянська освіта та права людини, компетенції
молодіжного працівника та зв'язок молодіжної
роботи та громадянської освіти». Модуль триває 24
навчальні години та включає навчання на платформі
ZOOM та домашні індивідуальні завдання для
учасників. За результатами надається свідоцтво про
підвищення кваліфікації.
Виконується.
11-13.03.2021
пройшов
перший
модуль
спеціалізованого курсу "Громадянська освіта для
молодіжних працівників/ць" програми "Молодіжний
працівник" у онлайн-форматі. Учасниками та
учасницями модулю були 28 осіб з 16 регіонів
України.
Новина про перший модуль за посиланням:
https://youth-worker.org.ua/news/g/

4) проведення базових тренінгів у рамках програми Виконується.
Базові тренінги у рамках програми навчання
навчання “Молодіжний працівник”
«Молодіжний працівник» за звітний період не
проводились.
1439. Сприяння 1) реалізація Українського пакту заради молоді 2020 Виконується.
зайнятості молоді (взаємодія бізнесу, держави та громадськості)
Загалом станом на 31.12.2020 українська ініціатива
https://pulse.euоб’єднала 149 компанії та організацій з 20 міст
ua.org/ua/streams/
України.
education/2024Роботодавці спільно створили 50392 робочих місць
substream2-29
для молоді, 820 партнерств із освітнім сектором та
забезпечили менторством 4719 молодих людей.
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 Career Hub (експертною
платформою з кар’єрного консультування та
працевлаштування, що має на меті сприяти
кар’єрному розвитку молоді) і ГО «Центр «Розвиток
корпоративної соціальної відповідальності» в межах
програми «Мріємо та діємо» у партнерстві з
Мінмолодьспортом проведено 8 онлайн-тренінгів та
1 групова консультація для молоді з питань її
кар’єрного
розвитку,
пошуку
роботи
та
профорієнтації (зокрема щодо IT-сфери, банківської,
телекомунікаційної сфер).

1) визначення переможців конкурсу українсько- Виконується.
польських та українсько-литовських обмінів молоддю Мінмолодьспортом внесені зміни до наказу
щороку
Мінмолодьспорту від 04 липня 2016 року
№ 2643 «Про затвердження Порядку здійснення
Українсько-Польських
обмінів
молоддю
та
2) реалізація проєктів українсько-польських та
проведення заходів відповідно до Договору між
українсько-литовських обмінів молоддю
Кабінетом Міністрів України
та
Урядом
Республіки Польща про Українсько-Польську

Зміни внесено відповідно до Постанови КМУ від 20.11.2019 №1005

Раду обміну», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2016 року
за
№ 937/29067 в частині реалізації проєктів у рамках
здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю
у режимі реального часу (онлайн), за умови
неможливості реалізації обмінів в умовах пандемії
COVID-19.
Міністерство соціального забезпечення Литовської
Республіки в рамках проведення обмінів молоддю
України та Литви у 2020 році підтримало 8 проєктів
(з елементами онлайн формату) із загальною
кількістю 200 учасників.
13 квітня 2021 року відбудеться онлайн засідання
Комітету Ради обмінів молоддю України та Литви з
метою визначення умов та пріоритетів проведення
конкурсу у 2021 році.
Конкурси проєктів у рамках здійснення українськопольських та українсько-литовських обмінів
молоддю на 2021 рік будуть оголошені після
затвердження
Кабінетом
Міністрів
України
Державної цільової соціальної програми «Молодь
України» на 2021-2025 роки.
3) надання сприяння діяльності Інформаційного центру Виконується.
програми ЄС "Еразмус +" в Україні
05, 12, 19 та 26 квітня 2021 року за підтримки
Мінмолодьспорту проходять «Еразмус+ дні для
молоді України: Zoom edition».
В рамках заходу молодь віком від 13 до 30 років
буде поінформовано про поточні та нові можливості
програми Європейського Союзу Еразмус+ на 20212027 рр., безкоштовні індивідуальні можливості
навчання і практики, викладання та стажування в
провідних європейських університетах, молодіжних
обмінів та волонтерства, а також познайомитись з

українцями-учасниками та їх історіями успіхів.

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»,
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. Законопроєкт розглянуто та
схвалено на засіданні Уряду 25.02.2021
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.
3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Виконується.
Радою України законопроєкту
Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді
України №5164 від 26.02.2021. Наразі законопроєкт
опрацьовується комітетами Верховної Ради України
(передано до комітетів 01.03.2021).

1443. Сприяння
будівництву
та
розвитку
спортивної
інфраструктури

1) розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів Виконано.
України щодо затвердження переліку баз олімпійської та Інформація
паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати періоди.
земельного податку та оподаткування об’єктів
нежитлової нерухомості, а також таких, що мають пільги
за орендне користування земельними ділянками.

надавалася у звітах за попередні

2) опрацювання проєкту постанови з експертами ЄС

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

Виконано.
Інформація
періоди.

надавалася у звітах за попередні

3) подання проєкту нормативно-правового акта Кабінету Виконано.
Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів Інформація
України
періоди.

надавалася у звітах за попередні

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), обговорено на
Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту
та передано до сесійної зали для проходження
першого читання.
Започаткована робота Національної платформи
відповідності конвенціям, спрямованим на боротьбу
із допінгом у спорті, проведено дві робочі зустрічі та
одне засідання, внаслідок якого була сформована
стратегія подальшої роботи центральних органів
виконавчої влади з метою імплементації положень
конвенцій ради Європи і ЮНЕСКО, спрямованих на
боротьбу із допінгом у спорті.
2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів Виконано.
України проєкту Указу Президента України про Інформація надавалася у звітах за попередні
приєднання України до Розширеної часткової угоди про періоди.
спорт РЄ (EPAS)

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

Виконується.
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.
За результатами впровадження експерименту
Мінмолодьспортом розроблений та погоджений з
ЦОВВ проєкт Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про фізичну культуру і спорт»,
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. Законопроєкт розглянуто та

схвалено на засіданні Уряду 25.02.2021.
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”

2) забезпечення фінансування заходів, передбачених
планами

3) забезпечення виконання
запланованих заходів

в

повному

обсязі

Виконується.
Проєкт Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про фізичну культуру і спорт»
направлений Представництву ЄС в Україні.
Виконується.
Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді
України №5164 від 26.02.2021. Наразі законопроєкт
опрацьовується комітетами Верховної Ради України
(передано до комітетів 01.03.2021).
Виконується.
Розпочата робота щодо виконання завдань та
заходів, визначених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 19.08.2020 № 1043-р «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»
на 2021 рік.
Виконується.
Фінансування плану заходів у 2020 році
забезпечувалося в межах видатків державного та
місцевих бюджетів, а також за рахунок інших
джерел, не заборонених законодавством.
Виконується.
Заходи щодо реалізації Національної стратегії з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до
2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб
життя – здорова нація» виконуються.
Листом
Мінмолодьспорту
від
16.02.2021
№ 179/5.4/21 до Кабінету Міністрів України подано
інформацію про стан виконання Плану заходів за
2020 рік.

