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Ми, лідери молодіжних і дитячих громадських організацій, яким не байдужа доля України,
які переймаються соціально-економічним зростанням країни до рівня розвинутих країн світу,
зміцненням держави та перспективою розвитку молодіжної політики, цією відозвою визначаємо
наступні орієнтири для організованого молодіжного руху:
Вимагати належні молоді права, а не випрошувати їх у влади.
Готувати проекти конкретних нормативно-правових актів за результатами обговорень
актуальних молодіжних питань.
Здійснювати громадський контроль за новим органом виконавчої влади, який опікується
молоддю, у т.ч. за допомогою консультативно-дорадчого органу при цьому органі влади.
Надати висновки молодіжної громадськості стосовно нової адміністративної реформи та
висловити негативну оцінку збільшенню видатків на апарат держави, передбачених в проекті
Державного бюджету на 2011 рік. Вимагати пропорційного збільшення видатків на молодіжну
політику.
Вважати ефективним лише той Державний бюджет України, який є бюджетом розвитку.
В найкоротший термін підготувати висновки щодо наслідків для молоді пропонованої
Урядом пенсійної реформи.
За результатами наради її учасники погодилися з необхідністю вирішення блоку
питань, викладених у тексті резолюції круглого столу лідерів всеукраїнських молодіжних і
дитячих громадських організацій від 7 грудня 2010р., а також додатково доносять наступні
чітко виражені інтереси та вимоги молоді до влади:
Визначити саме з молодіжного середовища керівника чи його заступника по молоді в
новому органі виконавчої влади, який опікується молодіжними питаннями.
Виділяти в Державному бюджеті кошти виходячи з наступного розрахунку: на кожну
молоду людину виділяти кошти в розмірі не менше європейського рівня витрат на кожну молоду
людину (зараз в Україні — 30 коп. на молоду людину).
Реформувати систему розподілу коштів на молодіжні та дитячі громадські організації із
врахуванням пропозицій молоді.
Негайно вирішити питання щодо фінансування в повній мірі державою проектів,
реалізованих молодіжними та дитячими громадськими організаціями за кошти Державного
бюджету в 2010 році.
Рекомендувати застосовувати програмно-цільовий метод фінансування проектів
молодіжних і дитячих громадських організацій.
Запровадити практику прийняття до травня кожного року пропозицій від молоді органом,
який опікується питаннями молоді, щодо фінансування молодіжних проектів на наступний рік.
Збільшити фінансування молодіжного і дитячого громадського руху в рамках відповідного
конкурсу проектів до 15 млн. грн. на 2011 рік (до рівня 2008р.)
Збільшити асигнування на дитячі громадські організації. Відновити в державному бюджеті
рядок 3401210 (підтримка діяльності дитячих громадських організацій).
Разом із фінансовою підтримкою проектів молодіжних і дитячих громадських організацій,
створювати спеціалізовані установи для реалізації державної молодіжної політики. Передбачити
умови та кошти на створення Будинку молоді України.
Вдосконалити механізм оцінки діяльності молодіжних і дитячих організацій, що
отримують кошти з Державного бюджету.
Забезпечити належне виконання державної програми “Молодь України”.
Надавати податкові пільги підприємствам та установам, які сприяють працевлаштуванню
молоді та підвищенню рівня кваліфікації молодих фахівців.
Забезпечувати житлом молодих спеціалістів, які отримують перше робоче та працюють у
депресивних регіонах України.

