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Спільний представницький орган
об’єднань профспілок

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проєкт
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової
соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки та внесення змін до
деяких актів Кабінету Міністрів України» та розраховує на врахування
наступного при його доопрацюванні.
Основними важелями впливу на інтеграцію молоді у суспільне життя
можна вважати науку, освіту, охорону здоров'я та їх зв'язок зі створенням
загальноекономічного добробуту народу або держави.
Молодь є енергійною, рушійною силою, що займає важливе місце в
розвитку суспільства, тому одним із головних завдань реалізації Державної
цільової соціальної програми та розвитку молодіжної політики має стати
формування у молодого покоління українських національних суспільнодержавницьких цінностей, як ідеологічних засад української громадянської
ідентичності, що є невід’ємною складовою державотворчих процесів та
розвитку суспільства. Це стане фундаментом консолідації українського
суспільства в межах держави, та світового українства вцілому, сприятиме
сталому розвитку держави, що є особливо важливим в умовах захисту
територіальної цілісності України.
Українська молодь налаштована на саморозвиток, участь в суспільному
житті, реформаторські зміни в країні і вже сьогодні долучається до їх
реалізації, але на шляху до самореалізації, інтеграції у суспільне життя,
розвитку свого потенціалу молодь щодня зустрічається з наступними
проблемами: труднощами з отриманням якісної освіти та роботи за фахом та
гідної оплати праці; реалізації себе в своїй країні, а не за
кордоном; погіршення здоров’я та відсутністю безкоштовного, гарантованого
Конституцією України кваліфікованого медичного забезпечення; створенням
міцної сім’ї; відсутністю ресурсів для поліпшення житлових умов; відсутністю
повних можливостей культурного розвитку.
Для соціального становлення молоді та її розвитку визначальним
чинником є освіта. Українська молодь орієнтована переважно на набуття
вищої освіти, оскільки більш високий рівень освіти підвищує шанси знайти
роботу згідною оплатою праці, хоча й не гарантує її отримання, чи створення
робочого місця для себе та інших, тому Держава, в свою чергу, має
забезпечити молодим громадянам можливості для отримання освіти в Україні,
здійснення свідомого вибору напряму освіти, зниження рівня міграції

студентів на навчання за кордон. Тому одним із важливим завдань реалізації
Державної цільової соціальної програми має бути:
- сприяння молоді в отриманні вищої освіти безкоштовно, як
відбувається в багатьох провідних країнах світу або шляхом включення
вартості освіти до прожиткового мінімуму, що передбачено статтею 4 Закону
України «Про освіту»;
- відновлення кількості осіб, які отримують стипендіальне забезпечення
на рівні не менш як дві треті і не більш як 75 відсотків студентів (курсантів
невійськових вищих навчальних закладів) денної форми навчання, які
навчаються за кошти державного бюджету, без урахування осіб, які
отримують соціальні стипендії, про що було зазначено в частині 4 ст. 62
Закону України «Про вищу освіту» у редакції до 06.12.2016 року, а не лише
45 відсоткам, як вказано в законі зараз. Тобто, 25-28 відсотків студентів від
загалу (кожен четвертий), які успішно навчаються, втратили право на
отримання стипендій;
- створення сучасної мережі гуртожитків для студентів;
- створення нових робочих місць та сприяння працевлаштуванню
випускників закладів вищої, фахової передвищої, професійно-технічної
освіти;
- визнання фінансування освіти державною інвестицією в людський
потенціал, сталий розвиток суспільства і держави;
- виконання норми статті 78 Закону України «Про освіту» щодо
забезпечення видатків на освіту в розмірі не менше ніж 7% валового
внутрішнього продукту;
- захист та турбота держави про молодих педагогічних, науковопедагогічних та інших працівників сфери освіти;
- забезпечення у 2021 році належними обсягами фінансування
підготовки кадрів державними закладами вищої освіти за встановленими
нормативами;
- запровадження обов'язкового державного страхування на випадок
захворювання коронавірусною хворобою працівників закладів освіти та
розроблення відповідного порядку його здійснення.
Оскільки Україна є учасником Венеціанської комісії, вона має
дотримуватись рекомендацій цієї міжнародної організації. У Доповіді
«Верховенство права», схваленій Європейською Комісією «За демократію
через право» на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25-26 березня 2011
року) (CDL-AD(2011)003rev), зазначено, що держава зобов’язана
дотримуватись законів, які запровадила, це означає, що держава загалом
повинна дотримуватись узятих на себе певних зобов’язань, виконувати
покладені на неї певні функції чи виголошені нею перед людьми певні
обіцянки (поняття «законні очікування») (48).
Враховуючи викладене, та для розв’язання проблем стосовно
самореалізації та розвитку потенціалу молоді в України, її участі та інтеграції
у суспільне життя, що розвиватиме їхню національну свідомість на основі
суспільно-державних цінностей та відповідального громадянства, надаватиме
молоді можливості для успішної реалізації і соціалізації, підвищить рівень їх
громадянських компетентностей, спроможності бути самостійними,

життєстійкими, активними, патріотичними і відповідальними учасниками
суспільного життя необхідно забезпечити виконання ЗУ «Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» в частині статей 2,
5,7,9,10, а саме :
- посилити відповідальність держави за створення умов щодо
саморозвитку і самореалізації молоді;
- передбачити цільові кошти у державному та місцевих бюджетах на
реалізацію молодіжних і дитячих програм, які сприяють соціальному
становленню та розвитку молоді згідно з законодавством;
- сприяти підвищенню рівня життя молоді;
- встановити заохочувальні стипендії для сприяння розвитку
соціального рівня молоді та з метою заохочення молоді до активної роботи у
відповідних галузях держава та визначає інші форми підтримки молоді згідно
із законодавством;
- забезпечити виконання державної гарантії, щодо доступу молодим
громадянам рівного з іншими громадянами права на житло, сприяти
молодіжному житловому будівництву, створенню молодіжних житлових
комплексів тощо;
- розробити та реалізовувати органам виконавчої влади, органам
місцевого самоврядування разом з підприємствами, установами та
організаціями програми створення сприятливих житлово-побутових умов для
молоді, яка проживає в гуртожитках;
- створити умови для отримання пільгових довгострокових державних
кредитів за рахунок бюджетних коштів на будівництво і придбання жилих
будинків і квартир, на оплату вступних пайових внесків при вступі до
молодіжних житлових комплексів, житлово-будівельних кооперативів, а
також на обзаведення домашнім господарством для молоді та молодих сімей.
Реалізація вище згаданого ЗУ позитивно вплине на показники Індексу
участі молоді в суспільному житті
Просимо врахувати зазначені пропозиції при доопрацюванні Державної
цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки.
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