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Національна молодіжна рада України вважає доцільним побудову структури
молодіжних органів на регіональному рівні таким чином, щоб виключити можливість
входження обласних молодіжних консультативно-дорадчих органів (далі - МКДО) до
інститутів громадянського суспільства. Обласні МКДО також не повинні об’єднувати в
собі МКДО міст та об’єднаних територіальних громад. При цьому МКДО міст та ОТГ
повинні мати можливість входити до громадських спілок та їх відокремлених
підрозділів.

Відповідно до рішення Позачергової генеральної асамблеї Національної молодіжної
ради України, яке було прийнято делегатами всеукраїнських та місцевих молодіжних
громадських організацій, що входять у Відокремлені підрозділи НМРУ, створення
молодіжних органів з незалежним юридичним статусом та подальшим представленням
інтересів молодих українців від місцевого до національного рівнів, є одним із основних
та логічних механізмів залучення молоді до прийняття рішень. Разом з тим, згідно з
позицією учасників Позачергової Генасамблеї, побудова такої структури за принципом
вертикалі влади і керування нею органами державної влади знизять її ефективність.

Для ефективно функціонування, такі органи повинні мати реальні важелі впливу на
прийняття рішень з питань молодіжної політики, здійснювати контроль за планом
виконання молодіжних програм, та мати можливість розробляти та пропонувати
нормативні акти. Це дозволить змінити ситуацію, коли молодь впливає на прийняття

рішень у формі ситуативного та декларативного консультування молодіжних органів,
які здебільшого контролюються органами місцевого самоврядування.

Побудова та функціонування регіональних МКДО має відбуватись на принципах їх
незалежності від органів місцевого самоврядування та органів державної влади при
формуванні та діяльності, а також мають відповідати критеріям добровільності участі,
неполітичності та демократичності.

Враховуючи вищезазначене Позачерговою генеральною асамблеєю НМРУ було
прийнято наступне рішення:

Для ефективності молодіжних органів на рівні міст та об’єднаних територіальних
громад, залучення молоді до прийняття рішень, вбачається за доцільне входження
молодіжних консультативно-дорадчих органів, які будуть створені в містах та
об’єднаних територіальних громадах до Відокремлених підрозділів ГС “НМРУ”, та
подальше представництво Відокремлених підрозділів молодіжних рад областей в
Національній молодіжні раді України.

