
 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання Українського молодіжного фонду» 

 

 Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної 

політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 116 

 

3. З метою забезпечення реалізації державної 

політики у молодіжній сфері бюджетні кошти 

спрямовуються на: 

 

… 

 

5) забезпечення діяльності державної установи 

“Український молодіжний фонд” (оплата праці 

працівників, виплати експертам експертних рад 

відповідно до Методики визначення виплат експертам 

експертних рад Українського молодіжного фонду, 

затвердженої Кабінетом Міністрів України, придбання 

малоцінних предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю довгострокового використання, службові 

відрядження, оренда приміщень та обладнання, оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних 

послуг, проведення поточного ремонту приміщень і 

технічне обслуговування обладнання, оплата послуг з 

поштового, телефонного зв’язку, користування 

Інтернетом, банківських послуг та послуг з обробки 

3. З метою забезпечення реалізації державної 

політики у молодіжній сфері бюджетні кошти 

спрямовуються на: 

 

… 

 

5) забезпечення діяльності державної установи 

“Український молодіжний фонд” (оплата праці 

працівників, виплати експертам експертних рад 

відповідно до Методики формування порядку виплат 

експертам експертних рад Українського молодіжного 

фонду за конкурсний відбір молодіжних проектів на 

період дії правового режиму воєнного стану в Україні 

або в окремих її місцевостях та протягом шести 

місяців після його припинення чи скасування, 

затвердженої Кабінетом Міністрів України, придбання 

малоцінних предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю довгострокового використання, службові 

відрядження, оренда приміщень та обладнання, оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних 
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інформації, страхування приміщення, забезпечення його 

охорони, зокрема обслуговування охоронної та 

пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування 

програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки 

картриджів, тонерів, здійснення обов’язкових платежів 

до бюджету та інших поточних витрат, пов’язаних із 

забезпеченням діяльності державної установи, за 

напрямами, передбаченими кошторисом, надання 

бюджетних грантів у сфері молодіжної політики у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України). 

 

послуг, проведення поточного ремонту приміщень і 

технічне обслуговування обладнання, оплата послуг з 

поштового, телефонного зв’язку, користування 

Інтернетом, банківських послуг та послуг з обробки 

інформації, страхування приміщення, забезпечення його 

охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної 

сигналізації, встановлення і обслуговування програмного 

забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, 

тонерів, здійснення обов’язкових платежів до бюджету та 

інших поточних витрат, пов’язаних із забезпеченням 

діяльності державної установи, за напрямами, 

передбаченими кошторисом, надання бюджетних грантів 

у сфері молодіжної політики у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України). 

 

5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, 

зазначеними у пункті 3 цього Порядку, здійснюється 

Мінмолодьспортом згідно із затвердженими ним 

календарними планами та виходячи з обґрунтованої 

потреби в бюджетних коштах, визначеної на підставі 

детальних розрахунків видатків за кожною категорією 

витрат, діючих цін і тарифів, особливостей програм і 

заходів, принципу економного витрачання бюджетних 

коштів та максимальної ефективності їх використання, а 

також з урахуванням необхідності виконання 

бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік 

в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту 

бюджетної програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-2012-%D0%BF#n13
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Пункт відсутній. 

 

Розподіл та спрямування бюджетних грантів, 

зазначених у підпункті  5  пункту 3 цього Порядку, 

здійснюється з урахуванням вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від          2022 р. №    «Деякі 

питання Українського молодіжного фонду.». 

 

Концепція Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021—2025 роки, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1669 

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк 

виконання Програми 

Для досягнення мети Програми передбачається 

реалізувати такі пріоритетні завдання: 

підвищення рівня компетентностей молоді, у тому 

числі громадянських, з метою: 

 

… 

 

- розвитку безпеки життєдіяльності;  

 

 

 

… 

 

- формування культури підприємництва (у тому 

числі соціального),  використання інноваційного 

потенціалу, стимулювання до відкриття власної справи, 

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк 

виконання Програми 

Для досягнення мети Програми передбачається 

реалізувати такі пріоритетні завдання: 

підвищення рівня компетентностей молоді, у тому 

числі громадянських, з метою: 

 

… 

 

- безпеки життєдіяльності та життєстійкості, 

адаптації до ринку праці в умовах війни та 

післявоєнний період; 

 

… 

 

- формування культури підприємництва (у тому 

числі соціального), використання інноваційного 

потенціалу, стимулювання до відкриття власної справи, 
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просування (промоції) креативних індустрій серед 

молоді; 

 

 

… 

 

підвищення рівня культури волонтерства серед 

молоді, у тому числі: 

 

 

 

Очікувані результати виконання Програми, 

визначення її ефективності 

 

… 

 

залучення 19,5 відсотка молоді до молодіжних 

проектів у рамках надання Українським молодіжним 

фондом грантів; 

 

Абзаци відсутні 

 

 

просування (промоції) креативних індустрій серед 

молоді, а також підвищення рівня економічної 

самостійності молоді; 

… 

 

підвищення рівня культури волонтерства серед 

молоді і її залучення до волонтерської діяльності для 

наближення перемоги та відновленні країни у 

післявоєнний період, у тому числі: 

 

Очікувані результати виконання Програми, 

визначення її ефективності 

 

… 

 

 

 

 

120 створених в рамках реалізації молодіжних 

проектів робочих місць для молоді; 

 

Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2021-2025 роки, затверджена постановою  

Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 579 

 

підвищення рівня культури волонтерства серед 
молоді; 

 

підвищення рівня культури волонтерства серед 

молоді і її залучення до волонтерської діяльності для 
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наближення перемоги та відновленні країни у 

післявоєнний період; 

 

Очікувані результати, ефективність Програми 

 

… 

 

залучення 19,5 відсотка молоді до молодіжних 

проектів у рамках надання Українським молодіжним 

фондом грантів; 

 

… 

 

Очікувані результати, ефективність Програми 

 

… 

 

120 створених в рамках реалізації молодіжних 

проектів робочих місць для молоді. 

 

… 

 

Додатки 2 – 3 додаються окремо. Додатки 2 – 3 додаються окремо. 

  

  

Міністр молоді та спорту України          Вадим ГУТЦАЙТ  

       

_____ ___________________2022 р.  


