
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Деякі питання Українського молодіжного фонду» 

 

1..Мета 

Проект акта розроблено з метою утворення державної установи 

«Український молодіжний фонд», яка буде здійснювати підтримку молодіжних 

проектів та виконувати окремі завдання молодіжної політики.  

 

2. Обгрунтування необхідності прийняття акта  

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

Українського молодіжного фонду» розроблено на виконання Закону України 

«Про основні засади молодіжної політики».  

Український молодіжний фонд в глобальному сенсі – експерт, сервісна 

служба, помічник держави в питаннях впровадження інноваційних підходів у 

реалізацію державної молодіжної політики задля того, щоб молоді люди мали 

більше можливостей для розвитку свого потенціалу в Україні. 

Фактично – установа, яка забезпечить формування належного експертного 

середовища, удосконалення процедур фінансування молодіжних проектів та 

підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства, що 

працюють з молоддю.  

Проект акта розроблено для забезпечення ефективної реалізації молодіжної 

політики. 

 

3. Основні положення проекту акта 

Проектом акта пропонується: 

утворити Український молодіжний фонд; 

затвердити: 

Положення про Український молодіжний фонд; 

Порядок надання Українським молодіжним фондом  проектної підтримки  

суб'єктам молодіжної роботи; 

Порядок надання інституційної підтримки молодіжним та дитячим 

громадським об’єднанням у формі бюджетних грантів у сфері молодіжної 

політики; 

Методику визначення розміру сум виплат експертам експертних рад 

Українського молодіжного фонду; 

внести зміни до Порядку проведення конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049. 

 

4. Правові аспекти 

Акти законодавства, які містять правові підстави розроблення проекту 

акта: 

Закон України «Про основні засади молодіжної політики»; 
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постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220 «Про 

затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України». 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту акта потребує додаткового фінансування з державного 

бюджету. 

Видатки для забезпечення діяльності бюджетної установи «Український 

молодіжний фонд» також частково здійснюватимуться в рамках виконання 

Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки 

за рахунок коштів державного бюджету, добровільних внесків урядів, агентств 

та установ іноземних країн, міжнародних фінансових та інших організацій, у 

тому числі у формі цільових грантів, а також коштів інших донорів, 

благодійних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі нерезидентів 

України, інших джерел не заборонених законодавством України. 

Фінансово-економічні розрахунки додаються.  

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проект акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства молоді та 

спорту України. 

Протягом вересня-жовтня 2021 року здійснювалися консультації з 

громадськістю, громадські обговорення проекту акта за участі осіб з числа 

представників інститутів громадянського суспільства, органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, органів учнівського та студентського 

самоврядування, молодіжних консультативно-дорадчих органів, установ та 

фахівців, які працюють з молоддю, експертів молодіжного середовища. 

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку, тому не потребує погодження з уповноваженими 

представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та 

відповідних органів місцевого самоврядування.  

Проект акта не стосується питань соціально-трудової сфери, тому не 

потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських 

профспілок, їхніми об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями організацій 

роботодавців. 

Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, тому не потребує 

погодження із Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, 

всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю та їхніми 

спілками. 

Проект акта не стосується функціонування та застосування української 

мови як державної, тому не потребує погодження з Уповноваженим із захисту 

державної мови. 

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, 

тому не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради з питань 

розвитку науки і технологій. 
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7. Оцінка відповідності 

У проекті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією; створюють підстави для дискримінації. 

Проект акта буде надіслано до Національного агентства з питань 

запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної 

експертизи. 

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та 

громадська ґендерно-правова експертизи не проводилися.  

 

8. Прогноз результатів 

Реалізація акта позитивно вплине на розвиток молоді в Україні і 

забезпечить підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства, 

що працюють з молоддю.  

Критеріями ефективності реалізації проекту акта є: 

свідома, відповідальна, мобільна, активна, життєстійка, самостійна і 

спроможна молодь, яка володіє відповідними компетентностями, які 

допомагають їй розвивати в Україні свій потенціал, знає про різні інструменти 

участі у суспільному житті та користується ними; 

спроможні інститути громадянського суспільства, установи та фахівці, які 

працюють з молоддю, та забезпечують ефективну роботу з молоддю і надають 

їм якісні послуги. 

Ризики, пов’язані з реалізацією проекту акта, відсутні. 

Реалізація акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення 

захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; 

розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних 

громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, 

покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; 

екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, 

рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення 

утвореними відходами, інші суспільні відносини. 

 

Інформація щодо впливу реалізації проекту акта на інтереси 

заінтересованих сторін: 

 

Заінтересована 

сторона 

Вплив реалізації акта на 

заінтересовану сторону 

Пояснення очікуваного 

результату 

Молодь України  Отримання 

можливостей  

для самореалізації і 

сталого розвитку 

молоді 

Сприятиме становленню і 

розвитку молоді, отриманню 

ними компетентностей для 

самореалізації, розвитку та 

підвищення рівня 
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самостійності, спроможності, 

життєстійкості, інтегрованості 

в суспільне життя України та 

адаптації до викликів 

сучасного світу. 

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

установи та 

фахівців, що 

працюють з 

молоддю 

Забезпечення розвитку 

інститутів 

громадянського 

суспільства, установ та 

фахівців, що працюють 

з молоддю, підвищення 

рівня їх спроможності  

Сприятиме підвищенню 

рівня спроможності 

представників ІГС та 

установ, що працюють з 

молоддю; 

підвищенню рівня їх 

компетентностей та 

компетентностей фахівців, що 

працюють з молоддю, задля 

ефективної реалізації 

молодіжної політики, а також 

роботи з молоддю.  

Міжнародні 

партнерські 

організації, що 

здійснюють 

діяльність в 

Україні з метою 

розвитку 

молодіжної 

політики  

Досягнення кращого 

результату та 

підвищення рівня 

ефективності роботи 

через співпрацю та 

партнерство  

Сприятиме ефективній 

співпраці та дієвому 

партнерству в напрямі 

формування та ефективної 

реалізації молодіжної 

політики, реалізації спільних 

проєктів і проведенню заходів 

у молодіжній сфері, обміну 

інструментами, кращими 

практиками і досвідом.  

 

 

Міністр молоді та спорту України         Вадим ГУТЦАЙТ 

 

 

____ __________ 2021 р.  


