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Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним 

депутатам України інформації, яка може бути використана ними у законотворчій 

діяльності. Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в 

рамках програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне 

парламентське представництво", що виконується Фондом "Східна Європа". Більше про 

центр на сайті http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 

  

http://euinfocenter.rada.gov.ua/
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Діяльність комітетів з питань молодіжної 

політики та спорту 

 

Литва 

У парламенті Литви відсутні комітети, які займаються питаннями сім’ї, 

молоді, спорту, туризму, оскільки кількість та компетенції комітетів відповідають 

кількості та компетенціям Міністерств. Втім, відповідно до положень Регламенту 

Сейму Республіки Литва, члени парламенту мають право створювати тимчасові 

комісії з короткострокових або вузько спеціалізованих питань (ст. 25)1. Відтак, у 

Сеймі функціонує Комісія з питань молоді та спорту, цілями якої є: 

1) розробка та імплементація державної молодіжної політики; 

2) розробка та імплементація державної політики у галузі спорту. 

Відповідно до Рішення Сейму про Комісію з питань молоді та спорту, 

завданнями Комісії є: 

1) вирішення питань, пов’язаних з освітою та наукою молоді; 

2) вирішення питань, пов’язаних з упередженням наркотичної залежності та 

інших видів залежності серед молоді та попередженням злочинів; 

3) вирішення питань, пов’язаних із зайнятістю, забезпеченістю молоді житлом 

та іншими проблемами молодих сімей; 

4) сприяння пріоритизації політики розвитку фізичної культури та спорту та 

забезпеченню її фінансування; 

5) розробка варіантів підвищення рівня фізичної підготовки серед школярів, 

студентів, солдатів та інших шарів населення; 

6) розгляд питання розвитку спортивних клубів та шкільних спортивних 

об’єктів; 

7) розробка пропозиції щодо спортивної підготовки та навчання спеціалістів, 

міжнародного співробітництва з питань молоді та спорту тощо; 

8) співробітництво із органами та організаціями з питань молодіжної політики 

та спорту іноземних країн; 

9) надання пропозицій Сейму, Уряду та іншим органам щодо законодавства у 

сфері молодіжної політики та спорту; 

10) надання висновків щодо відповідності законодавчих пропозицій у сфері 

молодіжної політики та спорту чинному законодавству2. 

 

 

 

                                                           
1 Lietuvos Respublikos Seimo statutas [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.123B53F30F70/fSpXphNJmf. 
2 Dėl Jaunimo ir sporto reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1573E40738EB/TAIS_266353. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.123B53F30F70/fSpXphNJmf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.123B53F30F70/fSpXphNJmf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1573E40738EB/TAIS_266353
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Комісія має право: 

1) отримувати від міністерств та інших державних органів інформацію щодо 

імплементації рамкового закону про молодіжну політику (Jaunimo politikos pagrindų 

įstatymas) та закону про фізичну культуру та спорт (Kūno kultūros ir sporto įstatymai); 

2) залучати до роботи Комісії експертів з питань молодіжної політики та спорту; 

3) отримувати від державних та муніципальних органів, організацій інформацію, 

необхідну для діяльності Комісії; 

4) брати участь у засіданнях парламентських комітетів, уряду та інших 

державних органів щодо питань, прямо або опосередковано пов’язаних з 

молодіжними або спортивними проектами3. 

Двома основними формами міжнародного співробітництва парламенту є 

участь парламентської делегації в парламентських асамблеях міжнародних 

організацій та діяльність груп міжпарламентських відносин. У парламенті Литви 

створено 25 груп міжпарламентських відносин, у тому числі група 

міжпарламентських відносин з Україною4. 

 

Чорногорія 

Відповідно до положень Регламенту парламенту Чорногорії, до повноважень 

Комітету з питань освіти, науки, культури і спорту (Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i 

sport) належить розгляд проектів законів, постанов та інших нормативно-правових 

актів щодо питань: 

 початкової, середньої та вищої освіти, науки та науково-дослідної діяльності; 

 культури; 

 мистецтва; 

 міжнародного культурного та технічного співробітництва; 

 захисту наукових, культурних, мистецьких та історичних цінностей; 

 спорту та фізичної культури (ст. 42)5. 

Основними формами міжнародного співробітництва парламенту є участь 

парламентської делегації в парламентських асамблеях міжнародних організацій та 

діяльність міжпарламентських груп дружби.  

 

Хорватія 

Відповідно до положень Регламенту парламенту Хорватії, Комітет з питань 

сім'ї, молодіжної політики та спорту здійснює впровадження та імплементацію 

                                                           
3 Dėl Jaunimo ir sporto reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1573E40738EB/TAIS_266353. 
4 Seimas groups for inter-parliamentary relations [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=2941&p_k=2.  
5 Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.skupstina.me/index.php/me/odbor-za-prosvjetu-nauku-kulturu-i-sport/o-radnom-tijelu.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.92E111F705DD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.92E111F705DD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.791BF9249C9C
http://www.skupstina.me/index.php/me/odbor-za-prosvjetu-nauku-kulturu-i-sport
http://www.skupstina.me/index.php/me/odbor-za-prosvjetu-nauku-kulturu-i-sport
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1573E40738EB/TAIS_266353
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=2941&p_k=2
http://www.skupstina.me/index.php/me/odbor-za-prosvjetu-nauku-kulturu-i-sport/o-radnom-tijelu
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політик, а також виступає в якості компетентного робочого органу під час 

процедури прийняття нормативно-правових актів, які стосуються: 

 інститутів шлюбу, сім’ї та опікунства, а також спеціального захисту дітей, 

материнства та молоді; 

 якості життя молоді та її участі у суспільному житті; 

 захисту дітей та підлітків від будь-яких форм залежності; 

 планування сім’ї та демографічного зростання; 

 спорту (ст. 87)6. 

Члени парламенту Хорватії беруть участь у багатьох форматах 

міжпарламентського співробітництва. Однією з форм такої взаємодії є участь 

постійних делегацій парламенту у роботі міжпарламентських організацій. Крім того, 

члени парламенту беруть участь у роботі парламентських груп дружби, яких наразі 

налічується 71, в тому числі група дружби з Україною7. 

 

Молдова 

У Молдові парламентським комітетом, до сфери компетенції якого належать 

питання молодіжної політики та спорту, є Комітет з питань культури, освіти, науки, 

молоді, спорту та ЗМІ. Цілями його діяльності є: 

1) забезпечення правової бази для розвитку культурної політики, театрів, клубів 

і будинків культури; 

2) охорони пам'яток історії та культури, в тому числі у сфері літератури, 

мистецтва, музики, кіно; 

3) забезпечення правової бази для діяльності навчальних закладів усіх рівнів і 

здійснення контролю за їх діяльністю; 

4) реформування і модернізація системи освіти; 

5) створення необхідних умов для підвищення рівня якості освіти; 

6) модернізація професійного навчання; 

7) забезпечення правової основи для інтеграції в європейську систему освіти; 

8) забезпечення розвитку освітньої інфраструктури і навчально-технічної бази; 

9) вдосконалення державної політики в галузі науки і інновацій, залучення 

наукових досліджень і розробок для задоволення потреб держави; 

10) моніторинг імплементації Кодексу про науку та інновації; 

11) сприяння інноваційному розвитку Академії наук і навчальних закладів; 

12) моніторинг реалізації Національної молодіжної стратегії; 

13) забезпечення правової бази в галузі молодіжної політики в економічній та 

соціальній сферах; 

14) затвердження і нагляд за імплементацією Стратегії розвитку фізичної 

культури і спорту; 

                                                           
6 Standing Orders of the Croatian Parliament [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.sabor.hr/working-bodies-of-parliament.  
7 Parliamentary Friendship Groups [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.sabor.hr/international-friendship-groups.  

http://parlament.md/StructuraParlamentului/Comisiipermanente/tabid/84/CommissionId/3/language/en-US/Default.aspx
http://parlament.md/StructuraParlamentului/Comisiipermanente/tabid/84/CommissionId/3/language/en-US/Default.aspx
http://www.sabor.hr/working-bodies-of-parliament
http://www.sabor.hr/international-friendship-groups
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15) створення і вдосконалення нормативно-правової бази розвитку професійного 

спорту; 

16) забезпечення правових засад оновлення матеріально-технічної бази 

спортивно-виховних закладів; 

17) затвердження національних антидопінгових програм та протидія насильству 

в спорті; 

18) створення і вдосконалення правових засад діяльності ЗМІ; 

19) парламентський нагляд в зазначених сферах8. 

Формами міжпарламентського співробітництва парламенту Молдови є участь 

парламентської делегації у парламентських асамблеях Ради Європи, Європейського 

парламенту, ОБСЄ, СНД, ОЧЕС, НАТО, а також створення Груп дружби (Grupul de 

prietenie) з парламентами іноземних країн. Наразі у парламенті Молдови функціонує 

44 Групи дружби, в тому числі Група дружби з Верховною Радою України9. 

 

Грузія 

Регламент парламенту Грузії не містить окремих положень щодо функцій та 

повноважень Комітету з питань спорту та молодіжної політики.  Загальні 

повноваження визначені у статті 43 Регламенту. Комітети в рамках своїх 

повноважень: 

 розробляють, розглядають та готують проекти законів, декретів та інших 

рішень для розгляду на пленарних сесіях парламенту; 

 готують висновки щодо проекту закону про бюджет; 

 здійснюють моніторинг імплементації законів, декретів та інших рішень 

парламенту і, за необхідності, звітують з цього приводу перед парламентом; 

 здійснюють контрольні функції щодо діяльності уряду та інших державних 

органів і, за необхідності, звітують з цього приводу перед парламентом; 

 приймають рішення про організацію своєї діяльності; 

 мають право законодавчої ініціативи10. 

Однією з форм міжнародного співробітництва парламенту Грузії є так звані 

Групи дружби, формування та діяльність яких регулюється ст. 252 Регламенту. 

Наразі створено 77 Груп дружби з парламентами іноземних країн, в тому числі Група 

дружби з Верховною Радою України11. Діяльність Груп дружби координується 

                                                           
8 Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media [Електронний ресурс] – Режим доступу 
до ресурсу: 
http://parlament.md/StructuraParlamentului/Comisiipermanente/tabid/84/CommissionId/3/language/ro-
RO/Default.aspx.  
9 Grupuri parlamentare de prietenie [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://parlament.md/Diploma%C5%A3ieparlamentar%C4%83/Grupurideprietenie/tabid/158/language/e
n-US/Default.aspx.  
10 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.parliament.ge/ge/kanonmdebloba/parlamentis-reglamenti.  
11 Groups of friendship and Members [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.parliament.ge/en/saparlamento-saqmianoba/saqartvelos-parlamentis-megobrobis-
djgufebi/megobrobis-djgufebi-da-wevrebi.  

http://parlament.md/StructuraParlamentului/Comisiipermanente/tabid/84/CommissionId/3/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/StructuraParlamentului/Comisiipermanente/tabid/84/CommissionId/3/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/Diploma%C5%A3ieparlamentar%C4%83/Grupurideprietenie/tabid/158/language/en-US/Default.aspx
http://parlament.md/Diploma%C5%A3ieparlamentar%C4%83/Grupurideprietenie/tabid/158/language/en-US/Default.aspx
http://www.parliament.ge/ge/kanonmdebloba/parlamentis-reglamenti
http://www.parliament.ge/en/saparlamento-saqmianoba/saqartvelos-parlamentis-megobrobis-djgufebi/megobrobis-djgufebi-da-wevrebi
http://www.parliament.ge/en/saparlamento-saqmianoba/saqartvelos-parlamentis-megobrobis-djgufebi/megobrobis-djgufebi-da-wevrebi
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Комітетом з питань закордонних справ і забезпечується Бюро парламенту (до складу 

Бюро входять Голова та заступники голови парламенту, а також голови усіх 

комітетів парламенту). Групи дружби звітують перед Бюро парламенту про 

здійснені візити та їх результати впродовж 10 днів після візиту.  

 

Висновки 

Серед парламентів розглянутих країн лише у Литві відсутній комітет, до відання 

якого належать питання молодіжної політики та спорту, оскільки кількість та компетенції 

парламентських комітетів є аналогічними кількості та компетенціям Міністерств, серед 

яких відсутнє Міністерство молоді та спорту. Натомість у Литві створено Комісію з питань 

молоді та спорту. Основними повноваженнями комітетів, які займаються питання сім’ї, 

молодіжної політики та спорту у розглянутих країнах є підготовка законодавчих актів із 

зазначених питань, моніторинг їх імплементації та контроль за реалізацією політики урядом 

та іншими державними органами. 

Міжнародне співробітництво парламентів усіх країн здійснюється через постійні 

парламентські делегації при парламентських асамблеях міжнародних організацій, а також 

через групи міжпарламентського співробітництва або дружби, до складу яких входять члени 

парламенту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала 

аналітик  

Європейського інформаційно-дослідницького центру 

Катерина Пенькова 

 


