
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П'ЯТНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 
від  22 грудня 2021 року №  
 

м. Олександрія 
 
Про соціальну програму підтримки 
молоді та розвитку молодіжної політики 
в Олександрійській територіальній 
громаді на 2022-2025 роки 
 

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про сприяння соціальному ставленню та розвитку молоді в Україні», Закону 
України «Про основні засади молодіжної політики», постанови Кабінету Міністрів України 
від 31 січня 2007 року № 106 «Про затвердження порядку розроблення та виконання порядку 
державних цільових програм, постанови Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року 
№ 579 «Про затвердження державної цільової соціальної програми «Молодь України» 
рішення Кіровоградської обласної ради від 17 червня 2021 року № 142 «Про обласну цільову 
соціальну програму «Молодь Кіровоградщини» на 2021-2025 роки 
 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити міську цільову соціальну програму підтримки молоді та розвитку 
молодіжної політики на 2022-2025 роки (далі - Програма) (додається). 

 
2. Структурним підрозділам міської ради:  
1) Забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.  
2) Надавати відділу молоді та спорту Олександрійської міської ради інформацію про 

результати реалізації заходів Програми  до 25 липня та до 25 грудня на період  дії Програми.  
 
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ молоді та 

спорту Олександрійської міської ради, контроль за виконанням рішення покласти на 
заступника міського з питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 
від 22 грудня 2021 року №  

 
ПАСПОРТ 

соціальної програми підтримки молоді та розвитку молодіжної політики  
в Олександрійській територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 
1. Програма затверджена: 

рішенням міської ради від  
 

 

2. Ініціатор розроблення Програми Відділ молоді та спорту міської ради 

3. Розробник Програми Відділ молоді та спорту міської ради 

4. Співрозробники Програми Управління освіти міської ради, управління 
культури і туризму міської ради, міський центр 
соціальних служб, Олександрійський 
міськрайонний центр зайнятості 

5. Відповідальний виконавець 
Програми 

Відділ молоді та спорту міської ради 

6. Учасники Програми Виконавчі органи Олександрійської міської 
ради, заклади освіти та культури; громадські 
організації (за згодою) 

7. Термін реалізації Програми  2022-2025 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми (для комплексних 
програм) 

Міський бюджет, інші кошти 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, усього, у тому числі: 

753 тис. грн 

кошти міського бюджету 708 тис. грн 
кошти інших джерел 45,0 тис. грн 

10. Основні джерела фінансування 
Програми 

Міський бюджет, інші джерела, не заборонені 
чинним законодавством 
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Соціальна програма підтримки молоді та розвитку молодіжної політики  
в Олександрійській територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 
І. Загальна характеристика Програми 

 
Молодь є важливою складовою сучасного суспільства, носієм інтелектуального 

потенціалу. За сприятливих умов, молодь може бути найактивнішою із соціальних груп. 
Молодіжна політика – це створення сприятливих умов для розвитку та самореалізації 
молодих людей шляхом. Молодіжна політика – це узгоджені дії багатьох зацікавлених 
сторін: органів влади, громадянського суспільства, бізнесу, родини тощо. Її реалізація 
повинна здійснюватися через установи, що працюють з молоддю, у тому числі молодіжні 
центри, інститути громадянського суспільства, консультативно-дорадчі молодіжні органи. 

Але сьогодні молодіжна політика вже не може бути директивною, яка не залишає 
вибору. Вона повинна спонукати молодих людей до ініціативи, до участі у процесі прийнятті 
рішень і визначенні пріоритетів та методів здійснення молодіжної політики. 

Соціальна програма підтримки молоді та розвитку молодіжної політики на 2022-2025 
роки формує новий підхід – від «роботи з молоддю» до «молодіжної участі», ґрунтується на 
аналізі сьогоднішнього стану молодіжної роботи в Олександрійській територіальній громаді, 
враховує потреби місцевої молоді та передбачає співпрацю виконавчих органів 
Олександрійської міської ради, громадських об’єднань, бізнесу задля ефективної реалізації 
молодіжної політики відповідно до законодавства. 

 
ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

 
Першочергові проблеми у сфері молодіжної політики, які потребують регулювання та 

підтримки: 
- недостатнє розуміння молоддю її ролі в процесах державотворення та якісних змін у 

громаді; 
- низький рівень мобільності молоді та, водночас, високий рівень еміграційних 

настроїв; 
- недостатньо сформовані навички здорового способу життя та поінформованості про 

психологічне й фізичне здоров’я; 
- низький рівень громадських компетентностей та участі в заходах і проєктах з 

неформальної освіти; 
- низький рівень політичної та громадської участі; 
- недостатня залученість молоді до діяльності інститутів громадянського суспільства і 

молодіжних консультативно-дорадчих органів; 
- недостатня поінформованість молоді про можливості особистісного розвитку, 

розвитку власного потенціалу та самореалізації у своїй територіальній громаді, а також 
набуття необхідних для життя навичок. 

 
ІІІ. Мета Програми 

 
Метою Програми на 2022-2025 роки є створення можливостей для всебічного розвитку 

та самореалізації молоді Олександрійської територіальної громади через установи й заклади, 
що працюють з молоддю, у тому числі молодіжні простори, інститути громадянського 
суспільства, молодіжні консультативно-дорадчі органи, молодіжних працівників, а також 
робота, яку здійснює молодь, або яка здійснюється разом із молоддю. 
 

ІV. Відповідальні виконавці 
 

Відповідальним виконавцем Програми є відділ молоді та спорту Олександрійської 
міської ради. 
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V. Шляхи і засоби розв’язання проблеми 
 

1. Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень та підвищення рівня їх 
громадських компетентностей шляхом виконання таких заходів: 

- розвиток молодіжних консультативно-дорадчих органів, органів учнівського та 
студентського самоврядування; 

- розвиток інструментів участі молоді та підвищення політичної і громадянської 
активності шляхом складання електронних петицій, бюджетів участі, запитів; участі у 
громадських обговореннях з питань розвитку громади,  засіданнях органів міської ради; 

- інформування молоді про можливості та інструменти особистої участі, у тому числі 
участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних програмах та проєктах. 

2. Створення в громаді середовища, дружнього до молоді, посилення життєстійкості 
молоді, популяризація здорового способу життя шляхом: 

- забезпечення потреб молоді в усіх видах послуг; 
- проведення профілактичних заходів; 
- профорієнтаційна робота; 
- формування культури підприємництва. 
3. Розвиток мережі молодіжних центрів/просторів шляхом їх створення за кошти 

міської ради та залучення до їх створення громадських організацій, бізнесу. 
4. Підвищення рівня мобільності молоді шляхом виконання наступних заходів: 
- здійснення обмінів молоддю в межах громад, областей;  
- участь молоді в міжнародних програмах обміну; 
- вивчення, обмін досвідом та впровадження кращих молодіжних практик 
5. Національно-патріотичне виховання молоді шляхом здійснення заходів, спрямованих 

на розвиток патріотизму та національної свідомості  
Основні напрямки та заходи наведені у додатку 1 до Програми.  
 

VI. Очікувані результати виконання Програми 
 

Виконання Програми до 2025 року дасть змогу: 
- підвищити рівень активності молоді у житті громади шляхом налагодження системної 

освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з молоддю, 
інститутів громадянського суспільства, молодіжних працівників, волонтерів;  

- стимулювати створення молодіжних громадських організацій; 
- сприяти створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського 

суспільства у молодіжній сфері; 
- урізноманітнити та запровадити нові форми та формати роботи з молоддю, зробивши 

найефективніші з них обов’язковими не лише до виконання, але й до щорічного збільшеного 
фінансування;  

- розвивати існуючі та створювати нові інфраструктурні об’єкти з метою всебічного 
розвитку молоді;  

- забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для 
неї нових робочих місць;  

- формувати у молоді культуру здорового і безпечного способу життя, підвищити 
рівень її життєстійкості;  

- забезпечити новий рівень інформованості та обізнаності молоді з життєвозначущих 
питань;  

- впровадити нові форми дозвілля та відпочинку молоді; 
- підвищити рівень залучення молоді до волонтерства, як форми суспільно значущої 

діяльності вторинної зайнятості;  
- створити умови для розвитку творчого потенціалу молоді; 
- готувати фахівців, які пройшли навчання за програмою «Молодіжний працівник» та 
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підвищити рівень їх професійних компетентностей для роботи з молоддю. 
Перелік показників продукту Програми наведено в додатку 2 до Програми. 

 
V. Фінансування Програми 

 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, інших 

джерел фінансування, не заборонених законодавством. Видатки на підтримку заходів, 
здійснюваних на виконання Програми, передбачаються в міському бюджеті на 2022-
2025 роки.  

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1 до 
Програми. 
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Додаток 1 до Програми  

 
Напрями реалізації та заходи Програми 

 
№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
вико-
нання 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)  
тис. грн, у тому числі: 

Очікуваний результат 

Усього 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Активізація залучення 

молоді до процесів 
ухвалення рішень, 
підвищення рівня 
компетентностей 
молоді, у тому числі 
громадянських 

1) Створення 
молодіжної ради, 
сприяння її діяльності 
та розвитку 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та 
спорту міської 

ради 

Міський 
бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Збільшення частки 
молоді, яка залучена до 
громадського життя та 

знає і вміє 
застосовувати 

інструменти участі 

2) Залучення молоді до: 
- участі у розробці 
міських програм, які 
можуть покращити 
становище молоді в 
громаді 
- громадських 
обговорень проблем 
розвитку громади - 
організації публічних 
обговорень питань 
щодо становища молоді 
в громаді та її розвитку 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді 
та спорту 

міської ради, 
Молодіжна рада 

Міський 
бюджет 

10,0 2,0 2,0 3,0 3,0 

3) Запровадження  
альтернативних форм 
участі молоді: флеш-
мобів, он-лайн форумів 
для обговорення 
актуальних проблем; 
підпис петицій; 
створення тематичних 
груп в соціальних 
мережах 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та 
спорту міської 

ради 

Міський 
бюджет 
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Продовження додатка 1 до Програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  4) Підтримка участі 

 молоді у прийнятті 
рішень шляхом: 
- спільного управління 
проектами; 
- запровадження 
спеціальних прийомів 
для молоді у міського 
голови 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради, 

управління економіки 
міської ради, управління 
справами міської ради 

Міський 
бюджет 

110,0 20,0 25,0 30,0 35,0 

Збільшення частки 
молоді, яка залучена 

до громадського життя 
та знає і вміє 
застосовувати 

інструменти участі 

5) Організація, 
сприяння проведенню 
тренінгів, майстер-
класів, семінарів з 
розвитку громадських 
компетентностей молоді 
(фінансова, юридична, 
економічна грамотність, 
бізнес-активність)  

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради, управління 
економіки міської ради, 
управління культури  і 
туризму міської ради, 

управління освіти 
міської ради 

Міський 
бюджет 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2. Створення в громаді 
середовища, 
дружнього до молоді, 
посилення 
життєстійкості 
молоді.  
Популяризація та 
утвердження 
здорового і 
безпечного способу 
життя та культури 
здоров’я серед молоді 

1) Забезпечення 
освітніх, культурних, 
медичних соціальних,  
адміністративних 
потреб молоді 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради, 

управління освіти 
міської ради, міський 

центр соціальних служб, 
управління охорони 

здоров’я міської ради, 
управління культури і 
туризму міської ради, 

ЦНАП 

Міський 
бюджет 

15,0  5,0 5,0 5,0 Підвищення рівня 
захищеності молоді в 

громаді 

  2) Підготовка фахівців, 
які працюють з 
молоддю, зокрема за 
програмою 
«Молодіжний 
працівник» 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради 

 40,0 10, 0 10,0 10,0 10,0 Збільшення кількості 
працівників, які 

пройшли навчання за 
спеціалізованою 

програмою 
«Молодіжний 
працівник»; 

підвищення рівня 
молодіжної роботи 



7 
Продовження додатка 1 до Програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  3) Запровадження 

фінансових стимулів 
для молодих 
спеціалістів, 
молодіжних лідерів, 
молодих підприємців  

 Відділ молоді та спорту 
міської ради 

Міський 
бюджет 

90,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Зменшення кількості 
молоді, яка залишає 

громаду 

  4) Участь у  конкурсах, 
спрямованих на 
розвиток молодіжної 
сфери громади, зокрема: 
 - Конкурс найкращих 
практик молодіжної 
роботи; 
- Молодіжна столиця 
України 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради 

Міський 
бюджет 

7,0  2,0 5,0  Залучення молоді до 
процесів управління 

громадою; 
поширення кращих 
практик молодіжної 
роботи; мінімізація 

міграції молоді 

  5) Сприяння створенню 
умов для розвитку 
інститутів 
громадянського 
суспільства, які 
працюють з /для молоді 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради, 

відділ внутрішньої 
політики міської ради 

Міський 
бюджет 

      

  6) Сприяння, 
проведення 
комплексних заходів із 
формування навичок 
здорового способу 
життя, розвиток та 
збереження фізичної 
культури, культури 
здорового харчування 
та психогігієни, 
виховання культури 
безпечного поводження 
з гаджетами та мережею 
Internet, протидії 
булінгу та домашнього 
насильства 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради, 

управління культури  і 
туризму міської ради, 

управління освіти 
міської ради, міський 

центр соціальних служб  

Міський 
бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Зменшення рівня 
захворюваності 
серед молоді, 

зміцнення 
психологічного та 
фізичного здоров’я 

  7) Сприяння, 
проведення проєктів, 

2022-
2025 

Відділ молоді та спорту 
міської ради, міський 

Міський 
бюджет 

17,0 2,0 5,0 5,0 5,0 Формування у 
молоді 



8 
Продовження додатка 1 до Програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
заходів, програм щодо 
виховання культури 
репродуктивного 
здоров’я молоді, 
підготовки до 
подружнього життя, 
планування та 
створення сім’ї 

роки центр соціальних служб  відповідального 
ставлення до 

планування сім’ї, 
виховання дітей 

  8) Сприяння, 
проведення проєктів, 
заходів, тренінгів, 
програм, спрямованих 
на набуття молоддю 
знань і навичок з 
безпеки 
життєдіяльності, 
сприяння профілактиці 
суїциду молодих людей 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
Управління освіти 

Міський центр 
соціальних служб для 
сімї, дітей та молоді 

Міський  
бюджет 

10,0 2,0 2,0 3,0 3,0 Набуття молоддю 
навичок і вмінь 

правильної поведінки у 
надзвичайних 

ситуаціях різного 
характеру, формування 
основ протипожежної 

поведінки серед молоді 

  9) Сприяння 
проведенню акції 
«Відповідальність 
починається з мене» 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради, управління 

освіти міської ради, 
Олександрійський РВП 

ГУНП в Кіровоградській 
області 

Міський  
бюджет 

7,0 1,5 1,5 2,0 2,0 Зменшення частки 
молоді із шкідливими 
звичками, пропаганда 

здорового способу 
життя 

  10) Профорієнтаційна 
робота серед молоді, 
«Днів зайнятості», 
«Ярмарків вакансій» 
для молоді, 
впровадження практики 
літнього 
працевлаштування 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради, управління 

освіти міської ради, 
міський центр 

соціальних служб, 
Олександрійський 

міськрайонний центр 
зайнятості 

Міський 
бюджет 

7,0 1,5 1,5 2,0 2,0 Отримання інформації 
про ринок праці за 

місцем проживання, 
знань та навичок щодо 

суспільно-значущих 
професій, побудови 

кар’єри на ринку праці, 
стажування у 

майбутній професії 
  11) Проведення 

семінарів, тренінгів, 
форумів, воркшопів 
щодо формування 
культури 
підприємництва, 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради 

Міський 
бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Отримання знань щодо 
розуміння власної 
справи, побудови 
бізнес плану та 

отримання допомоги у 
власних стартапах 



9 
Продовження додатка 1 до Програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
інформування молоді 
про програми та гранти 
для бізнесу  

3. Розвиток мережі 
молодіжних центрів та 
просторів 

1) Створення мережі 
молодіжних просторів  

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради, управління 

культури і туризму 
міської ради, управління 

освіти міської ради 

Міський 
бюджет 

40,0  10,0 15,0 15,0 Забезпечення 
змістовного та 

якісного дозвілля 
молоді 

2) Активізація участі 
проектів громадських 
організацій, які 
працюють із молоддю,  
в отриманні 
фінансування з міського 
бюджету на створення 
молодіжного 
центру/простору 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради, відділ 

внутрішньої політики 
міської ради 

 70,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Створення умов для 
самореалізації 

реалізації молоді 

4. Зміцнення соціальної 
згуртованості молоді, 
підвищення рівня її 
мобільності  

1) Здійснення обмінів 
молоддю 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради,  

Молодіжна рада 

Міський 
бюджет 

50,0 10,0 10,0 15,0 15,0 

Підвищення частки 
молоді, яка здобуває 

досвід через 
неформальну освіту 
поза межами своєї 

громади 

2) Участь молоді в 
міжнародних програмах 
обміну 

Міський 
бюджет 

50,0 10,0 10,0 15,0 15,0 

3) Вивчення, обмін 
досвідом та 
впровадження кращих 
молодіжних практик 

Міський 
бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

5. Національно-
патріотичне 
виховання 

1) Здійснення проєктів 
та заходів, спрямованих 
на підвищення 
престижу військової 
служби 
 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради, управління 

освіти міської ради,  
в/ч 2269 

Міський 
бюджет 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Підвищення рівня 
патріотичного духу та 

національної свідомості 
молоді; підвищення 

якості проєктів 
національно-
патріотичного 

виховання 
  2) Підтримка діяльності 

організацій громадян-
ського суспільства у 
сфері національно-
патріотичного 
виховання 
 

 Відділ молоді та спорту 
міської ради 

Міський 
бюджет 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 



10 
Продовження додатка 1 до Програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  3) Проведення освітньо-

виховних, 
інформаційно-
просвітницьких, 
культурологічних 
заходів з національно-
патріотичного  
виховання, у тому числі 
таборів та вишколів 

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради, управління 

освіти міської ради,  
в/ч 2269, громадські 
організації у сфері 

національно-
патріотичного виховання 

Міський 
бюджет 

100,0 20,0 20,0 30,0 30,0 Підвищення рівня 
патріотичного духу 

та національної 
свідомості молоді; 
підвищення якості 

проєктів 
національно-
патріотичного 

виховання 

Залучені 
кошти 

45,0 5,0 10,0 15,0 15,0 

6. Формування та 
підвищення рівня 
культури 
волонтерства серед 
молоді 

1) Організація та 
проведення 
інформаційно-
просвітницьких  та 
навчальних заходів 
(форумів, круглих 
столів, тренінгів тощо) з 
розвитку компетентнос-
тей молоді громади у 
ключових теоретичних 
та практичних аспектах 
волонтерської 
діяльності  

2022-
2025 
роки 

Відділ молоді та спорту 
міської ради, управління 

освіти міської ради, 
громадські організації 

Міський 
бюджет 

12,0 2,0 2,5 3,5 4,0 Виховання культури 
волонтерства серед 
молоді. Сприяння 

збільшенню 
кількості молоді 
щодо навчання 
волонтерської 
діяльності та 

збільшення кількості 
фахівців, що 

популяризують 
волонтерську 

діяльність серед 
молоді 

  2) залучення молоді 
громади до участі в 
волонтерських 
програмах, проектах та 
акціях  

Міський 
бюджет 

10,0 2,0 2,0 3,0 3,0 Збільшення кількості 
молодіжних 

волонтерських 
проєктів 

 
 



11 
Додаток 2 до Програми  

Показники продукту соціальної програми підтримки молоді та розвитку молодіжної політики 
в Олександрійській територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 
№ 
з/п Найменування показників виконання завдання Одиниця 

виміру 
Значення показників 

усього 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Кількість молоді, залученої до проведення профорієнтаційних заходів Тис. осіб 5,5 1,2 1,3 1,5 1,5 
2. Кількість утворених та підтриманих молодіжних центрів і просторів 

на території громади Одиниць  1  1   

3. Кількість проведених заходів, спрямованих на формування та 
підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі 
громадянських 

Одиниць  36 6 8 10 12 

4. Кількість проведених заходів, спрямованих на підвищення 
безпечності середовища та посилення життєстійкості молоді. 
Популяризації та утвердження здорового та безпечного способу життя 
та культури здоров’я серед молоді 

Одиниць  86 18 21 22 25 

5. Кількість проведених заходів, спрямованих на створення умов для 
працевлаштування молоді (забезпечення первинної та вторинної 
зайнятості та самозайнятості молоді) 

Одиниць  20 5 5 5 5 

6. Кількість проведених заходів, спрямованих на підтримку ініціатив 
молоді громади з числа внутрішньо переміщених осіб Одиниць  10 1 2 3 4 

7. Кількість проведених заходів, спрямованих на створення та 
розширення мережі молодіжних центрів різних форм власності, у т.ч. 
комунальних, та сприяння діяльності молодіжним організаціям 

Одиниць  9 2 2 2 3 

8. Кількість проведених заходів, спрямованих на створення та 
підвищення рівня культури волонтерства серед молоді Одиниць  9 2 2 2 3 

9. Кількість проведених заходів, спрямованих на активізацію залучення 
молоді до процесів ухвалення рішень Одиниць  16 4 4 4 4 

10. Кількість залученої молоді до заходів, спрямованих на формування та 
підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі 
громадянських 

Осіб  2100 450 500 550 600 

 



12 
Продовження додатка 2 до Програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 
11. Кількість залученої молоді до заходів, спрямованих на підвищення 

безпечності середовища та посилення життєстійкості молоді. 
Популяризації та утвердження здорового та безпечного способу життя 
та культури здоров’я серед молоді 

Осіб  870 180 200 240 250 

12. Кількість залученої молоді до заходів, спрямованих на створення умов 
для працевлаштування молоді (забезпечення первинної та вторинної 
зайнятості та самозайнятості молоді) 

Осіб  160 30 40 40 50 

13. Кількість залученої молоді до заходів, спрямованих на підтримку 
ініціатив молоді громади з числа внутрішньо переміщених осіб Осіб  47 10 10 12 15 

14. Кількість залученої молоді до заходів, спрямованих на створення та 
розширення мережі молодіжних центрів різних форм власності, у т.ч. 
комунальних,  та сприяння діяльності молодіжним організаціям або 
організаціям, що працюють із молоддю 

Осіб  140 20 30 40 50 

15. Кількість залученої молоді до заходів, спрямованих на створення та 
підвищення рівня культури волонтерства серед молоді Осіб  370 50 70 100 150 

16. Кількість залученої молоді до заходів, спрямованих на активізацію 
залучення молоді до процесів ухвалення рішень Осіб  550 100 150 200 300 

17. Кількість молодіжних працівників/працівниць підготовлених в рамках 
реалізації програми «Молодіжний працівник» Осіб  4 10 10 10 10 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


