
 
Позиція Національної молодіжної ради України щодо створення 

Міжфракційного об’єднання з питань молоді у Верховній Раді дев’ятого 
скликання 

 
Національна молодіжна рада України звертається до партій та депутатів Верховної Ради           

України дев’ятого скликання із пропозицією створити міжфракційне об'єднання з питань          
молоді у новообраному парламенті. Міжфракційне об’єднання повинне консолідувати зусилля         
депутатів, що представляють різні політичні сили для забезпечення дотримання прав та           
розширення можливостей української молоді.  

Головною метою об’єднання має стати виокремлення питань, що стосуються молоді поміж           
загального соціального блоку. Завдяки об’єднанню народних депутатів, що є членами різних           
комітетів та представниками різних політичних сил, Міжфракційне об’єднання з питань молоді           
повинне стати кроссекторальною парламентською платформою для просування       
законопроектів, що стосуються молоді. Створення окремого молодіжного об’єднання може         
вирішити одну з основних причин неефективної державної політики щодо молоді в Україні.  

Національна молодіжна рада України закликає політичні партії створити молодіжні         
організації для демократичного механізму політичного ліфту молоді та повноцінної участі          
молодих людей у законотворчій роботі, кандидування в наступних виборах. Також запрошуємо           
до палати політичних організацій НМРУ для спільної роботи із соціальними організаціями над            
законопроектами актуальними для молоді за участі міжнародних партнерів, міжнародних         
молодіжних політичних організаціях. 

Враховуючи критичний стан молодіжної політики в Україні, Міжфракційне об’єднання         
серед своїх першочергових завдань повинно звернути увагу на такі неврегульовані питання в            
законодавстві України: 

- Переглянути законопроекти «Про сприяння соціальному становленню та розвитку        
молоді в Україні», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про            
молодіжні та дитячі громадські організації», як це передбачено Стратегією розвитку          
державної молодіжної політики на період до 2020 року; 
Розробити та винести на голосування парламенту та затвердити Закон України “Про           
Молодь”, що передбачатиме кроссекторальний підхід та щорічний звіт Уряду до          
Верховної Ради та президента України, про стан молоді в Україні; 

- Створити та затвердити законодавчу базу, а саме зміни в Бюджетному кодексі України            
для створення Національної агенції Еразмус+ та об’єднати її з національною системою           
фінансування громадських молодіжних організацій, що в свою чергу має         
функціонувати поза Державною казначейською службою, Зміни до ЗУ “Про рахункову          
палату” та ін.; 

- Запровадити систему Молодіжних Гарантій, за прикладом країн Європейського Союзу.         
Гарантування оплачуваного стажування для молодого фахівця, податкові пільги        
роботодавцям для працевлаштування молоді, привести у відповідність ЗУ, що         
закріплюють право молоді на законодавчому рівні. 
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- Забезпечити законодавчо умови для становлення молодих підприємців через        
спрощення процедур перевірки бізнесу, запровадження особливої системи       
кредитування для молодіжного підприємництва, створення онлайн механізмів       
реєстрації та ведення бізнесу та надання державної підтримки для бізнес інкубаторів;  

- Визначити підтримку молодіжних громадських організацій пріоритетом Державного       
фонду регіонального розвитку в процесі децентралізації та сприяти обранню молоді в           
керівні органи муніципалітетів та забезпечити відповідні зміни в ЗУ “Про Державний           
бюджет України на 2019” наступні роки; 

- Створити національний план дій з реалізації Цілей Сталого Розвитку ООН та Резолюції            
ООН 2250/2419 “Молодь, Мир та Безпека”, що може стати гарним інструментом для            
досягнення миру та злагоди в українському суспільстві на всіх територіях. Розробити           
систему підтримки молодіжних екологічних ініціатив та забезпечити їх правом         
моніторингу імплементації Паризької угоди із запобігання змінам клімату. Гарантувати         
рівний доступ молоді до прав через підтримку програм, що сприяють підвищенню           
терпимості та толерантності у суспільстві, незалежно від мови, релігії, гендеру і           
віросповідання. 

- Ініціювати зміни до Законів України "Про політичні партії в Україні" “Внесення змін            
до деяких законодавчих актів України у зв'язку із запровадженням державного          
фінансування політичних партій в Україні” та “Про Громадські об'єднання” та          
рекомендувати політичним партіям у розбудові політичних молодіжних організацій для         
побудови партійного соціального ліфту та політичної освіти молоді через механізми          
неформальної освіти; 

- Переглянути кодекс ЖКГ, що є основою для розробки програм підтримки молоді           
житлом і лише після цього переглянути об'єм фінансування програм молодіжного          
житла; 

- Внести зміни до ЗУ “Про дошкільну освіту” та включити неформальну освіту в Україні             
із принципом фінансування державного замовлення в громадських об'єднаннях та         
суб'єктах підприємницької діяльності, як головного інструменту роботи з дітьми та          
молоддю поза межами формальної освіти. Запровадити підхід навчання протягом         
життя та внести відповідні зміни до ЗУ “Про професійно-технічну освіту”. Розробити           
правки до ЗУ “Про вищу освіту”, в розділі реєстрації та фінансування організацій            
студентського самоврядування. Запровадити систему фінансування та реєстрації       
незалежних, демократичних організацій шкільного самоврядування ЗУ “Про загальну        
середню освіту”; 

 
Для більш ефективної роботи об’єднання, Національна молодіжна рада України закликає усі 
депутатські фракції та групи з усіх політичних сил, що пройшли до Верховної Ради 
приєднатись до Міжфракційного об’єднання. З більш детальною аргументацією таких 
підходів можна ознайомитись у рекомендаціях Національної молодіжної ради Україні до 
Стратегії молодіжної політики до 2030 року. Рекомендації було розроблено внаслідок 
інклюзивних обговорень з молоддю у 15 регіонах України та за підтримки українських та 
міжнародних галузевих експертів. 
 
З повагою,  
Голова ГС “Національна молодіжна рада України” 
Колобов А.А. 
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