ПОЗИЦІЯ

Генеральної Асамблеї Національної молодіжної ради України
«Важливість Національної Молодіжної Ради України, молодіжних громадських
організацій та питання їх фінансування»
прийнятий Позачерговою Генеральною Асамблеєю НМРУ 06-08.09.2018
Українська молодь є важливою складовою сучасного суспільства, носієм
інтелектуального потенціалу та визначальним фактором соціально-економічного прогресу.
Разом з тим, досить часто молодь в Україні не обізнана стосовно своїх прав та не задіяна у
громадському житті. На сьогоднішній день в Україні проживає близько десяти мільйонів
молодих людей віком від 14 до 35 років, а рівень громадської активності серед них критично
низький. Згідно з дослідженням ФК ЮКРЕЙН, що проводилось у 2015 році на замовлення
Міністерства молоді та спорту України за підтримки UNFPA, UNDP, UNICEF та UNV, тільки
2% опитаних молодих людей є членами молодіжних громадських організацій, а ще 6%
відвідують окремі заходи ГО, при цьому половина респондентів взагалі не чула про будь-яку
діяльність, спрямовану на підтримку молодіжних ініціатив і рішення проблем молоді. В той же
час, за даними дослідження, проведеного Центром незалежних соціологічних досліджень
«ОМЕГА» на замовлення Міністерства молоді та спорту України, тільки 8% молоді готові
особисто взятись за організацію громадських ініціатив в житті свого міста, а серед бажаючих
долучитися до вже існуючих ініціатив 44,3% опитаних. Такий рівень залучення молоді до
громадського життя, зумовлений низьким рівнем поінформованості про те, як саме можна
долучитись до змін в суспільстві через молодіжні організації та відсутність розуміння факту
того, що молодь самостійно може впливати на процес прийняття рішень.
Відповідно до позиційного документу Європейського молодіжного форуму про Багаторічну
фінансову програму ЄС 2020-2027(2030) (Multiannual financial framework of EU), Європейський
Союз наразі робить акцент на молодіжному середовищі та на ролі молоді у зовнішній
діяльності. Глобальна стратегія зобов'язує ЄС поглиблювати роботу над молоддю у своїй
зовнішній діяльності з метою протидії екстремізму. Разом з тим, в документі зазначається, що
незважаючи на новий фокус на молоді, молодіжні організації ряду країн часто залишаються
закритими від можливостей для фінансування через розмір грантів, в зв’язку з
адміністративними стягненнями чи особливостями юридичних вимог.
Робота Національної молодіжної ради України направлена на те, щоб підвищити рівень
залучення молоді у процесі прийняття рішень до рівня партнерства та забезпечити адвокацію
прав молодих українців. НМРУ є національною молодіжною платформою, що створена для
відродження молодіжного руху в Україні та об’єднує в собі понад 80 молодіжних громадських
організацій по всій Україні.
Незважаючи на те, що участь у молодіжних організаціях має багато переваг як для молоді, так і
для громади в якій вона живе, Національна молодіжна рада України не фінансується

державою, а молодіжні громадські організації можуть отримати кошти лише у разі участі в
конкурсі проектів.
Разом з тим, процедура фінансування молодіжних ініціатив передбачає залучення до процесу
Державної казначейської служби, що є надзвичайно бюрократизованою і не пристосованою під
сучасні реалії інституцією. Така ситуація зберігається навіть враховуючи те, що державні
програми для молоді охоплюють 1 149 000 молодих людей, а не всі десять мільйонів молодих
людей, що живуть в Україні.
Враховуючи вищезазначене Позачергова Генеральна Асамблея Національної молодіжної ради
України рекомендує державним інституціям:
-

-

-

-

Базуючись на постанові Кабінету міністрів “Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених
інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка запровадити конкурси проектів для молодіжних
громадських організацій представників всіх профільних міністерств”;
Запровадити конкурси проектів молодіжних громадських організацій представників
всіх профільних міністерств;
Створити конкурси для фінансування громадських організацій за рахунок бюджетних
коштів в усіх установах кроссекторально;
Надати громадянам України право спрямовувати частину свою податків на діяльність
громадських організацій;
Переглянути регуляцію цін на видатки в проектах, в тому числі оплати за харчування
та проживання учасників проектів;
Впровадити принципу “молодіжна інфраструктура для громадських організацій”,
замість “громадські організації для молодіжної інфраструктури”;
Розповсюдити державне замовлення на проекти, що розроблені та реалізуються
молоддю;
Включати проекти молодіжних громадських організацій безпосередньо в бюджет
державних органів;
Переглянути документи та норми, що регулюють молодіжні проекти, які реалізуються
через Державну казначейську службу України; збільшити бюджетні видатки, що
розраховані на молодіжні питання; напрацювати більш гнучкий механізм
адміністрування коштів волонтерськими організаціями; запровадити механізм
підтримки адміністративних видатків для молодіжних працівників в інститутах
громадянського суспільства, що керуються молоддю та механізм перерозподілу коштів
між статтями витрат залежно від потреб організаторів;
Зробити фінансування молодіжних організацій більш ефективним та надавати кошти
безпосередньо на рахунки організацій, не відкриваючи їх в казначействі;
Зважаючи на міжнародний досвід, вважаємо доцільним дозволити включати до
кошторисів проектів адміністративні витрати, які не перевищують 20% запитуваної
суми;
Розробити спрощений механізм фінансування молодіжних проектів поза Державною
казначейською службою України.

