
ЗВІТ 

про результати проведення публічного громадського обговорення  

проекту Національного плану відновлення України до 2032 року 

(молодіжна політика) 

(далі-План відновлення) 
 
 

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості 

протягом ІІІ декади липня-серпня 2022 р. Міністерством молоді та спорту 

України проведено публічне громадське обговорення проекту Плану 

відновлення шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту в підрозділі «Публічне громадське обговорення» розділу 

«Консультації з громадськістю» рубрики «Громадянам» та розповсюдження 

серед молодіжних спільнот у соціальній мережі Facebook.  

Проект акту також надіслано електронною поштою Громадській раді при 

Міністерстві молоді та спорту України (лист від 01.08.2022 № 4177/14). 

Водночас департаментом молодіжної політики презентовано План 

відновлення під час онлайн зустрічей, які відбулися 18 та 22 серпня ц. р. 

Учасниками було в цілому підтримано План відновлення, а також надано 

рекомендації щодо подальшої імплементації національних проектів, які будуть 

враховано під час подальшої роботи. Після схвалення Плану відновлення, 

представники, які взяли участь у обговоренні, будуть залучені до всіх етапів 

імплементації національних проектів, які впроваджуватимуться в рамках 

зазначеного плану.  

У громадському обговорені вказаного проекту загалом взяли участь понад 

80 осіб з більшості областей України та інших країн з числа представників 

інститутів громадянського суспільства, установ та фахівців, що працюють з 

молоддю, молодіжних рад, активної молоді. Також представники організацій та 

установ обговорювали План відновлення з іншими представниками їхніх 

організацій та установ (перелік організацій додається). 

Крім того значна низка організацій та установ, які працюють з молоддю з 

числа національних та міжнародних організацій з самого початку долучалася до 

розробки та доопрацювання проекту Плану відновлення (підгрупа «молодь»). 

 

Коментарі до звернень організацій 

 

№ 

з/п 

Зміст пропозицій Суб'єкт надання 

пропозицій 

Враховано / не враховано 

(з обґрунтуванням 

причин не врахування) 

 

1. Завдання № 4 пропонуємо 
викласти в наступній 
редакції: «Розробка 
безпечних програм 
неформальної освіти для 
підвищення рівня 
громадянських 
компетентностей молоді, з 

Благодійна 

організація 

«Благодійний 

фонд 

«Стабілізейшен 

суппорт 

«Сервісез» 

Враховано в діючій 

редакції завдання. 

Існують численні 

програми громадянської 

освіти, тому розробляти 

нові немає необхідності. 

Доцільніше переглянути 



урахуванням викликів, 
пов’язаних з тимчасовою 
окупацією територій». 
 

наявні і адаптувати їх до 

викликів, які маємо зараз 

враховуючи війну росії 

проти України. 

Нова редакція: «Оновити 

та впровадити програми 

неформальної освіти для 

підвищення рівня 

громадянських 

компетентностей молоді, 

враховуючи виклики, 

пов'язані з війною росії 

проти України.» 

 

2. Завдання № 6 пропонуємо 
викласти в наступній 
редакції: «Підвищити 
поінформованість молоді 
про актуальні програми, а 
також послуги, які 
надаються молодіжними 
центрами та просторами (у 
т. ч. ВМЦ), організаціями і 
фахівцями, які працюють з 
молоддю, в умовах війни» 

Благодійна 

організація 

«Благодійний 

фонд 

«Стабілізейшен 

суппорт 

«Сервісез» 

Враховано в діючій 

редакції завдання. 

Сенс запропонованого 

завдання вужчий за сенс 

існуючого завдання, який 

в тому числі включає в 

себе поінформованість 

молоді. 

 

Також зазначене 

передбачено завданнями 

2, 12 та 34, які 

включають більш 

ширший сенс щодо 

інформування молоді про 

наявні можливості в 

Україні.  

 

3. 

 

Пропонуємо доповнити 

такими завданнями: 11. 

«Здійснити аналіз 

діяльності та забезпечити 

підтримку молодіжних 

центрів, які перемістились з 

тимчасово окупованих 

територій та районів 

проведення бойових дій» 

(термін виконання грудень 

2022 року). 

Благодійна 

організація 

«Благодійний 

фонд 

«Стабілізейшен 

суппорт 

«Сервісез» 

Враховано в діючій 

редакції завдання. 

Завданнями 20-21 

передбачено: 

«Здійснити модернізацію 

мережі молодіжних 

центрів та просторів з 

урахуванням вимог ЄС, 

зокрема щодо створення 

безбар’єрного простору». 

«Здійснити національний 

аналіз діяльності 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. «Забезпечити підтримку 
молодіжних працівників, 
які перемістились до 
безпечних регіонів, шляхом 
залучення їх до роботи 
молодіжних центрів» 
(термін виконання грудень 
2022 року). 
 

молодіжних центрів та 

просторів, у т. ч. щодо 

потреби їх створення в 

містах, де вони відсутні, 

та актуальних для молоді 

послуг, які ними 

надаються.». 

Це включає в себе 

підтримку молодіжних 

центрів, в тому числі тих, 

які перемістилися. 

Зазначене завдання 

планується 

впроваджувати на ІІ етапі 

реалізації Плану, оскільки 

на цьому етапі відсутнє 

фінансування.  

 

Молодіжні працівники і 

так долучаються до 

роботи молодіжних 

центрів. Водночас 

питання молодіжних 

працівників також 

передбачено завданням 7 

«Підвищити кваліфікацію 

фахівців, які працюють з 

молоддю в т. ч. в 

молодіжних центрах та 

просторах, для їхньої 

ефективної роботи з 

молоддю в умовах війни.» 

В рамках зазначеного 

пункту відбувається 

навчання молодіжних 

працівників на актуальні 

в умовах війни теми для 

їхньої роботи з молоддю. 

 

4. Завдання № 26 пропонуємо 
викласти в наступній 
редакції: «Запровадити на 
базі молодіжних 
центрів/просторів розвиток 
молодіжного 
підприємництва: підготовка 
молоді до написання бізнес-
планів, фандрейзингу, 

Благодійна 

організація 

«Благодійний 

фонд 

«Стабілізейшен 

суппорт 

«Сервісез» 

Враховано в діючій 

редакції завдання. 

Сенс запропонованого 

завдання вужчий за сенс 

існуючого завдання, який 

враховує також 

впровадження програм 



отримання грантів тощо, що 
сприятиме фінансовій 
спроможності молоді, 
підтримці внутрішньо 
переміщеної молоді» 
(термін виконання грудень 
2023 року). 
 

для розвитку серед 

молоді підприємницьких 

навичок у т. ч. на базі 

молодіжних центрів.  

 

5. По завданням 21 «Здійснити 

національний аналіз 

діяльності молодіжних 

центрів та просторів, у т. ч. 

щодо потреби їх створення в 

містах, де вони відсутні, та 

актуальних для молоді 

послуг, які ними 

надаються» та 23 

«Запровадити гранти УМФ 

для проектної та 

інституційної підтримки 

суб’єктів молодіжної 

роботи, зокрема молоді» 

пропонуємо змінити 

граничний термін 

виконання завдання на 

«грудень 2023 року». 
 

Благодійна 

організація 

«Благодійний 

фонд 

«Стабілізейшен 

суппорт 

«Сервісез» 

Враховано в діючій 

редакції завдання. 

Такий строк виконання 

зазначений оскільки ці 

механізми будуть 

впроваджувати щорічно, 

починаючи з ІІ етапу 

реалізації плану (2023 

року). 

6. Пропонуємо доповнити 

такими завданнями:   

32. «Створити національну 

програму підтримки та 

особистого розвитку 

активної молоді, з 

залученням національних та 

міжнародних партнерів, що 

сприятиме збільшенню 

кількості молодіжних 

лідерів та лідерок, які 

активно беруть участь у 

процесах відновлення 

України» (термін виконання 

грудень 2023 року).  

 

33. «Забезпечити участь 

молоді у розробці 

Благодійна 

організація 

«Благодійний 

фонд 

«Стабілізейшен 

суппорт 

«Сервісез» 

Враховано в діючій 

редакції завдання. 

Зазначене передбачено 

завданням 3, 16 та 38, які 

включають в себе 

питання залучення 

молоді до наближення 

перемоги, відновлення 

країни та європейської 

інтеграції. 

 

 

 

 

 

 

Враховано в діючій 

редакції завдання. 



національних програм та 

визначення заходів для їх 

реалізації, шляхом 

поширення інформації про 

таку можливість через 

заклади освіти, молодіжні 

центри/простори, 

молодіжні ради, ІГС та 

допомогу у модерації 

процесу напрацювання 

пропозицій» (термін 

виконання грудень 2023 

року). 

 
34. «Сприяти створенню 
відділів (комітетів) з питань 
внутрішньо переміщеної 
молоді при молодіжних 
радах з метою підтримки, 
адаптації та інтеграції 
внутрішньо переміщеної 
молоді до приймаючих 
громад». 
 

Зазначене передбачено 

завданнями 2, 12 та 34, 

які включають більш 

ширший сенс щодо 

інформування молоді про 

наявні можливості в 

Україні.  

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано. 

Відповідно до Типових 

положень про 

молодіжний 

консультативно-

дорадчий орган 

регіонального та 

місцевого рівнів, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

18.12.2018 №1198, 

організація діяльності та 

інші процедурні питання 

роботи молодіжної ради 

визначаються 

положенням про 

молодіжну раду, яке 

розробляється з 

урахуванням положень 

цього Типового 

положення, погоджується 

з місцевою радою і 

затверджується на 

установчих зборах 

молодіжної ради. 

Разом з тим, для того, щоб 

вирішувати зазначені 

питання не обов’язково 

створювати окремі 

відділи оскільки питання 



можна вирішувати в 

рамках наявної структури 

молодіжних рад. 

 

7. На сторінці 3 у Вступі 

пропонується зазначити, 

що молодіжні центри 

можуть бути залучені до 

профілактичної діяльності, 

а також до надання 

допомоги найбільш 

незахищеній категорії 

молоді. 
 

Міжнародна 

організація 

міграції 

Враховано в чинній 

редакції завдання. 

Потребує уточнення що 

мається на увазі під 

терміном «профілактична 

діяльність».  

Оскільки цим питання 

займаються соціальні 

служби.  

Водночас, молодіжні 

центри в рамках 

визначених ними 

напрямів діяльності і так 

можуть здійснювати 

зазначену в пропозиції 

діяльність.  

 

8. На сторінці 4 у Вступі 

(розділ «Ключові 

проблеми») пропонується 

включити підтримку та 

допомогу молоді, яка 

постраждала від торгівлі 

людьми, експлуатації та 

гендерного насильства. 
 

Міжнародна 

організація 

міграції 

Враховано. 

Нова редакція: 

«забезпечення 

психологічно стабільного 

стану молодих людей та 

зниження рівня 

тривожності серед 

молоді, в першу чергу 

тих, хто постраждав 

внаслідок військової 

агресії росії проти 

України;» 

 

9. На сторінці 7 у Вступі 

(розділ «Ключові 

обмеження») пропонується 

включити обмежену 

кількість молоді з освітою 

соціальної роботи, яка в 

подальшому може надати 

допомогу та підтримку для 

більшості вразлива молодь. 
 

Міжнародна 

організація 

міграції 

Не раховано. 

Це компетенція 

Мінсоцполітики. 



10. На сторінці 13, Завдання 

для досягнення заявлених 

цілей, Етап 2, пункт 14, 

пропонується додати 

«компетенцій, необхідних 

для забезпечення 

соціального захисту 

найбільш незахищеної 

молоді». 
 

Міжнародна 

організація 

міграції 

Враховано. 

Викладено в такій 

редакції: 

«Забезпечити кадровий 

потенціал для надання 

послуг різним категоріям 

молоді, зокрема для 

розвитку їх ключових 

компетентностей, у т. ч. 

громадянських, зокрема 

шляхом програми 

“Молодіжний 

працівник”» 

 

11. На сторінці 14, Завдання 

для досягнення заявлених 

цілей, Етап 2, пункт 27, 

пропонується додати 

«фінансові гранти для 

заробітку і самозайнятість». 
 

Міжнародна 

організація 

міграції 

Враховано в чинній 

редакції завдання. 

Завдання 27 стосується 

питання профорієнтації, а 

не підприємництва. 

Завдання 26, яке 

стосується питання 

підприємництва, 

передбачає грантову 

підтримку на зазначені 

цілі. 

 

12. На сторінці 14, Завдання 

для досягнення заявлених 

цілей, Етап 2, пункт 28, 

пропонується додати 

«підвищення обізнаності 

заходи щодо безпечної 

зайнятості». 
 

Міжнародна 

організація 

міграції 

Враховано в чинній 

редакції завдання. 

Все, що стосується 

інформування молоді про 

різні актуальні програми 

та корисну інформацію, 

зазначено завданням 2, 12 

та 34 – блок щодо 

інформування молоді.  

 

 

Проект Плану відновлення доопрацьовано з урахуванням пропозицій 

громадськості.  

 

Директор департаменту  

молодіжної політики              Ірина БЄЛЯЄВА 

 

12.09.2022 




