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РЕЗОЛЮЦІЯ 

круглого столу 

«Нові ініціативи Уряду в галузі молодіжної політики: 

перспективи чи «глухий кут» 

 

Ми, учасники круглого столу «Нові ініціативи Уряду в галузі 

молодіжної політики: перспективи чи «глухий кут», який відбувся 7 грудня 

2010 року в м. Києві, розглянувши питання можливої ліквідації Міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту; урядової ініціативи щодо 

зниження вікового цензу молоді; поширення тенденцій соціальної депресії 

серед молоді тощо, прийшли до наступних висновків: 

 

 у цілому підтримати курс Президента України на входження 

України до 20 найбільш розвинених країн світу, зазначивши 

при цьому, що весь світовий досвід свідчить про те, що такий 

модернізаційний ривок можливо зробити лише при опорі на 

активну молодь, не зіпсовану старими стереотипами; 

 до цього часу, ні державна молодіжна політика, ні молодіжний рух 

не мають чіткої мети для своєї діяльності, яка б була зрозуміла і 

регулярно озвучувалася найвищим керівництвом держави; 

 ліквідація Національної ради з питань молодіжної політики при 

Президенті України призвела до суттєвого зменшення уваги до 

молодіжної проблематики в державі, що свідчить про те, що 

тільки особистий патронат Глави держави може ефективно 

вирішити наболілі проблеми; 

 залишається незадовільною матеріальна база молодіжних і 

дитячих громадських організацій; 

 в останні роки зменшилась увага держави щодо вирішення 

молодіжних проблем, одним із свідчень чого є зменшення 

фінансування заходів державної молодіжної політики майже у 3 

рази порівняно з 2008 роком; 

 важливе для молодіжної громадськості реформування проходить 

без її адекватного залучення до процесу розробки та прийняття 

державно-управлінських рішень; 

 у законодавстві європейських країн молодіжний вік, як правило, 

обмежується 35 роками. Зниження порогу молодіжного віку в 

Україні призведе до суттєвого обмеження прав молодої людини, а 

відповідно до ст. 22 Конституції України «при прийнятті нових  

законів  або  внесенні  змін  до  чинних законів не допускається 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод»; 

 загальносвітовою тенденцією є погіршення здоров’я молодого 

населення, а особливо здоров’я психологічного та психічного. 



 

У відповідності зі змістом обговорення під час круглого столу та 

нашими висновками рекомендуємо: 

 

 посилити увагу з боку держави та політиків до питань молодіжної 

політики та розвитку організованого молодіжного і дитячого руху; 

 під час впровадження адміністративної реформи утворити окремий 

орган центральної виконавчої влади, який би займався питаннями 

втілення державної молодіжної політики. Впевнені, що створення 

такого органу не потребує додаткових видатків і збільшення штату 

чиновників. Вважаємо доцільним застосування принципу керівництва 

цим органом влади людиною, яка є молодою за віком і користується 

авторитетом і довірою в середовищі лідерів організованого 

молодіжного та дитячого руху; 

 владі врахувати багаточисельні звернення молодіжної громадськості та 

вирішити питання щодо створення Будинку молоді України; 

 втілити вже напрацьовані ефективні рішення щодо розв’язання 

проблеми забезпечення молоді житлом, особливо молодих родин; 

 створити постійно діючий консультативно-дорадчий орган із питань 

молодіжної політики як виключною компетенцією з максимально 

широким залученням лідерів молодіжного та дитячого руху; 

 відповідно до європейської практики залишити граничний вік молоді 

на рівні 35 років; 

 приділити увагу покращенню здоров’я молодих людей в Україні, 

культивуванню серед молоді ідеології патріотизму, успішності, 

здорового способу життя та важливості для держави дій окремого 

громадянина; 

 підготувати аналітично-публіцистичний матеріал із аналізом реалізації 

державної молодіжної політики за роки незалежності; 

 підтримати роботу нацкомітету «Молодіжна варта» щодо моніторингу 

та конструктивного громадського контролю за ходом виконання 

передвиборчих обіцянок чільниками виконавчої та законодавчої влади 

відносно питань, які стосуються молодих українців; 

 підтримати курс щодо необхідності внесення демократичних змін до 

Статуту ВСМДГО «Український молодіжний форум»; 

 звернутися до молодих Народних депутатів України з пропозицією 

створити міжфракційну депутатську групу, яка буде обстоювати 

захист прав та інтересів молоді, молодіжного і дитячого 

громадського руху. 

 

Дану резолюцію в найкоротші терміни направити Президенту України, 

Голові Верховної Ради України та його заступникам, Прем’єр-Міністру 

України, Главі Адміністрації Президента України, головам фракцій 

Верховної Ради України, керівникам парламентських, а також рейтингових 

політичних партій, Віце-прем’єр-міністрам України, Міністру України у 

справах сім’ї, молоді та спорту, Міністру Кабінету Міністрів України, 

засобам масової інформації, іншим інституціям та особам, здатним 

позитивно вплинути на вирішення викладеної проблематики. 


