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РОЗДІЛ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів 
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні: 
…
15) самоорганізація молоді – процес створення механізмів спільної дії громадських об’єднань молоді з метою формування молодіжної політики у порядку та у спосіб, що визначений цим Законом.
…
РОЗДІЛ IV.
УЧАСТЬ МОЛОДІ У ФОРМУВАННІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
Стаття 15. Засади самоорганізації молоді
1. Самоорганізація молоді ґрунтується на принципах відкритого представництва, виборності, гласності, підзвітності, заборони втручання органів самоорганізації молоді у діяльність громадських об’єднань молоді.
2. Брати участь у роботі органів самоорганізації молоді можуть лише належно зареєстровані громадські об’єднання молоді України та представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів України.
3. Незареєстровані (неформальні) об’єднання молоді мають право брати участь в органах самоорганізації молоді на правах спостерігачів без права прийняття рішень.
4. Самоорганізація молоді здійснюється шляхом створення громадськими об’єднаннями Національної молодіжної ради на всеукраїнському рівні та Місцевої молодіжної ради на рівні відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Інші об’єднання громадян, що не указані у даній частині, не можуть містити у своїх установчих документах положення, котрі дублюють повноваження Національної та Місцевої молодіжних рад на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або найменування яких відтворює найменування Національної молодіжної ради або Місцевої молодіжної ради відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 
6. Завданням самоорганізації молоді є забезпечення участі молоді у формуванні молодіжної політики на усіх рівнях адміністративно-територіального уладу України. До керівних органів Національної молодіжної ради та Місцевої молодіжної ради можуть входити лише особи віком не більше 29 років.
Стаття 16. Національна молодіжна рада
1. Національна молодіжна рада є єдиною всеукраїнською громадською спілкою, котра забезпечує участь молоді у формуванні всеукраїнської молодіжної політики, яка утворюється шляхом проведення установчого збору у складі:
1) представників молодіжних громадських об’єднань з всеукраїнським статусом, які здійснюють свою діяльність не менш двох років у більшості областей України із загальною кількістю понад 1000 членів, у кількості однієї третини від усіх делегатів установчого збору;
2) представників місцевих молодіжних рад Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, що представляють не менше ніж дві третини цих адміністративно-територіальних одиниць, у кількості однієї третини від усіх делегатів установчого збору;
3) представників представницьких органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів України, у кількості однієї третини від усіх делегатів установчого збору.
2. Ініціювання проведення установчого збору Національної молодіжної ради здійснюється організаційним комітетом який складається з:
1) не менше ніж трьох уповноважених представників всеукраїнських громадських організацій з всеукраїнським статусом;
2) не менше ніж п’яти уповноважених представників місцевих молодіжних рад;
3) одного представника органу центральної виконавчої влади, що формує державну політику у молодіжній сфері.
3. Для організації установчого збору Національної молодіжної ради організаційний комітет:
1) ініціює проведення установчого збору Національної молодіжної ради;
2) на офіційній інтернет-сторінці органу центральної виконавчої влади, що формує державну політику у молодіжній сфері, не пізніше ніж за три місяці до проведення установчого збору Національної молодіжної ради, оприлюднює відомості про час та місце проведення установчого збору Національної молодіжної ради;
3) формує списки делегатів установчого збору Національної молодіжної ради та оприлюднює для цього, на офіційній інтернет-сторінці органу центральної виконавчої влади, що формує державну політику у молодіжній сфері, не пізніше ніж за два місяці до проведення установчого збору Національної молодіжної ради, інформацію про подання відомостей про делегатів для формування списків.
4) розпочинає установчий збір Національної молодіжної ради, організовує обрання головуючого та секретаря установчого збору Національної молодіжної ради.
4. Особи, що делеговані до організаційного комітету установчого збору Національної молодіжної ради не мають право бути обраними головуючим та секретарем установчого збору Національної молодіжної ради, а також на посади до керівних органів Національної молодіжної ради котрі обираються на установчому зборі.
5. Організаційний комітет установчого збору Національної молодіжної ради припиняє свою діяльність у момент обрання головуючого та секретаря установчого збору Національної молодіжної ради.
6. Національна молодіжна рада:
1) спільно з органом центральної виконавчої влади, що формує державну політику у молодіжній сфері розробляє щорічну доповідь такого центрального органу виконавчої влади про реалізацію національної молодіжної стратегії;
2) розглядає національну молодіжну стратегію та цільові програми;
3) здійснює контроль за реалізацією молодіжної політики;
4) розробляє рекомендації та пропонує конкретні заходи для досягнення цілей і завдань молодіжної політики;
5) здійснює експертизу законопроектів, які стосуються молоді;
6) рекомендує органу центральної виконавчої влади, що формує державну політику у молодіжній сфері, кандидатури на призначення радника із питань участі молоді у формуванні політики у молодіжній сфері.
7. Обов’язок організаційного забезпечення утворення та функціонування Національної молодіжної ради покладається на центральний орган виконавчої влади, відповідального за молодіжну політику України.
Стаття 17. Місцева молодіжна рада
1. Місцева молодіжна рада є громадською спілкою, що утворюється у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополю, котра забезпечує участь молоді у формуванні молодіжної політики у межах такої адміністративно-територіальної одиниці. Місцева молодіжна рада утворюється шляхом проведення установчого збору.
2. Установчі збори Місцевої молодіжної ради складаються з представників не менш ніж п’яти громадських об’єднань молоді або відокремлених підрозділів громадських об’єднань молоді із всеукраїнським статусом, які здійснюють свою діяльність впродовж не менш ніж двох років на території не менш двох третин адміністративно-територіальних одиниць відповідної області або Автономної Республіки Крим (району або міста, що входять до її складу) із загальною кількістю понад 100 членів.
3. Ініціювання проведення установчого збору Місцевої молодіжної ради здійснюється організаційним комітетом який складається з:
1) не менше ніж трьох уповноважених представників молодіжних громадських об’єднань, відокремлених підрозділів молодіжних громадських об’єднань із всеукраїнським статусом, які відповідно до цієї статті мають право брати участь в установчому зборі Місцевої молодіжної ради;
2) не менше трьох уповноважених представників представницьких органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів, у разі якщо такі діють у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 
3) одного представника підрозділу місцевого органу виконавчої влади відповідального за молодіжну політику.
4. Для організації установчого збору Місцевої молодіжної ради організаційний комітет:
1) ініціює проведення установчого збору Місцевої молодіжної ради;
2) на офіційній інтернет-сторінці місцевого органу виконавчої влади, не пізніше ніж за три місяці до проведення установчого збору Місцевої молодіжної ради, оприлюднює відомості про час та місце проведення установчого збору Місцевої молодіжної ради.
3) формує списки делегатів установчого збору Місцевої молодіжної ради та оприлюднює для цього, на офіційній інтернет-сторінці місцевого органу виконавчої влади, не пізніше ніж за два місяці до проведення установчого збору Місцевої молодіжної ради, інформацію про порядок подання інформації про делегатів для формування списків.
4) розпочинає установчий збір Місцевої молодіжної ради, організовує обрання головуючого та секретаря установчого збору Місцевої молодіжної ради.
5. Особи, що делеговані до організаційного комітету установчого збору Місцевої молодіжної ради не мають право бути обраними головуючим та секретарем установчого збору Місцевої молодіжної ради, а також на посади до керівних органів Місцевої молодіжної ради, котрі обираються на установчому зборі.
6. Організаційний комітет установчого збору Місцевої молодіжної ради припиняє свою діяльність у момент обрання головуючого та секретаря установчого збору Місцевої молодіжної ради.
7. Місцева молодіжна рада:
1) надає рекомендації з питань, що стосуються молоді, відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування;
2) розглядає місцеві пріоритети молодіжної політики та місцеві (регіональні) цільові програми, спрямовані на реалізацію Національної молодіжної стратегії;
3) здійснює моніторинг реалізації молодіжної політики;
4) розробляє рекомендації та пропонує конкретні заходи для досягнення цілей і завдань молодіжної політики;
5) здійснює експертизу рішень місцевих органів влади, які стосуються молоді;
6) рекомендує органу місцевої виконавчої влади кандидатури на призначення радника (гаранта) із питань участі молоді у формуванні політики у молодіжній сфері відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
8. Обов’язок організаційного забезпечення утворення та функціонування Місцевої молодіжної ради покладається на місцевий орган виконавчої влади через відповідний підрозділ, що реалізує молодіжну політику.
Стаття 18. Вимоги до установчих документів молодіжних рад
1. Установчі документи Національної та Місцевої молодіжних рад мають:
1) відповідати вимогам законодавства щодо установчих документів громадської спілки;
2) містити положення, котрі забезпечують вільний вступ та вихід громадських об’єднань з молодіжних рад винятково на підставі їх рішень, без додаткового прийняття рішень з боку органів відповідної молодіжної ради.
2. У назві Місцевої молодіжної ради вказується назва адміністративно-територіальної одиниці у межах якої створюється та буде діяти така рада.
Стаття 19. Національна консультативна рада з питань молоді
1. Національна консультативна рада з питань молоді є органом, що забезпечує комунікацію між молоддю, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, що створюється та функціонує з метою  забезпечення обміну актуальною, достовірною та повною інформацією щодо стану реалізації молодіжної політики, а також з метою узгодження позиції та прийняття рішень у межах своїх повноважень щодо реалізації молодіжної політики в Україні.
2. Національна консультативна рада з питань молоді складається з:
1)  представників центральних органів виконавчої влади до завдань яких належить забезпечення реалізації окремих частин молодіжної політики у межах відповідної сфери діяльності такого органу, у кількості однієї четвертої від загального складу Національно консультативної ради з питань молоді;
2) представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відповідальних за молодіжну політику в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, у кількості однієї четвертої від загального складу Національно консультативної ради з питань молоді;
3) представників Національної молодіжної ради, у кількості однієї четвертої від загального складу Національно консультативної ради з питань молоді;
4) представників установ та організацій, що працюють з дітьми і молоддю та не належать до громадських об’єднань молоді, у кількості однієї четвертої від загального складу Національно консультативної ради з питань молоді.
3. Обов’язок організаційного забезпечення утворення та функціонування Національної молодіжної ради покладається на центральний орган виконавчої влади, відповідального за молодіжну політику України.

4. Порядок створення і діяльності Національної консультативної ради з питань молоді визначається Кабінетом Міністрів України.
5. Національну консультативну раду з питань молоді очолює Прем’єр-міністр України. 
6. Національна консультативна рада з питань молоді:
1) розглядає рекомендації Національної молодіжної ради;
2) розглядає щорічну доповідь про реалізацію Національної молодіжної стратегії;
3) погоджує  Національну молодіжну стратегію, Національні цільові програми та щорічну доповідь центрального органу виконавчої влади, відповідального за молодіжну політику про реалізацію Національної молодіжної стратегії;
4) надає пропозиції, щодо молодіжної політики Кабінету Міністрів України, Верховній Раді Україні і Президенту України;
5) своїм рішенням обирає (делегує) 7 представників до складу Наглядової ради Національної Агенції молодіжних ініціатив.
Стаття 20. Радники  із питань молоді
1. Голови органів центральної та місцевої виконавчої влади, голови органів місцевого самоврядування можуть призначати  радника/ів  з питань молоді.
2. Радник відстежує забезпечення участі молоді в діяльності відповідних органів влади, здійснює представництво інтересів молодих людей перед відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у разі напруженості між ними, а також роль посередника у їхній взаємодії.
3. Діяльність радників визначається, у межах свої повноважень, відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування за погодженням з місцевою молодіжною радою відповідного рівня, а за відсутності такої за підсумками публічного обговорення.
Стаття 21. Національна молодіжна стратегія і цільові програми
1. Національну молодіжну стратегію та щорічну доповідь про її реалізацію, спільно із Національною молодіжною радою, розробляє центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у молодіжній сфері та погоджує її з Національною консультативною радою з питань молоді.
2. Національну стратегію за поданням центрального органу виконавчої влади, що формує державну політику у молодіжній сфері затверджує Президент України.
3. Національна молодіжна стратегія визначає довгострокові цілі та пріоритети молодіжної політики України на період 10 років.
4. Національна молодіжна стратегія містить:
1) аналіз викликів, що постають перед молодіжною політикою;
2) головні і специфічні цілі та пріоритети молодіжної політики;
3) механізми досягнення стратегічних цілей;
4) способи спостереження, оцінки та модернізації стратегії;
5) показники реалізації стратегії.
5. Органи місцевого самоврядування приймають програми з реалізації Національної молодіжної стратегії, які фінансуються із відповідних місцевих бюджетів, після погодження з відповідною Місцевою молодіжною радою, якщо така рада створена.
6. Центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у молодіжній сфері розробляє національні цільові програми, погоджує їх та подає на затвердження у порядку, що визначений законодавством.
7. Центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у молодіжній сфері, спрямовує і контролює здійснення Національної молодіжної стратегії на місцевому рівні. Після погодження із Національною консультативною радою з питань молоді, готує і публікує на своїй інтернет-сторінці щорічну доповідь про реалізацію Національної молодіжної стратегії.

