
                                                                                                                          
 

 

 

                                                                                                                         

 
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Сьома сесія                                                                                    Восьмого скликання 
 

 23.04.2021                       №4 

 

Про затвердження Програми 

«Розвиток молодіжної політики  

Андрушівщини» на 2021-2025 роки 

  

           

Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою створення системи соціальних умов для 

ефективної соціалізації та самореалізації молоді, забезпечення всебічної 

підтримки та розвитку, реалізації інтелектуального, фізичного, творчого 

потенціалу молоді, враховуючи рекомендації  постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму «Розвиток молодіжної політики  Андрушівщини» на 

2021-2025 роки (додається). 

2.Визначити головним виконавцем Програми відділ освіти, молоді та спорту 

Андрушівської міської ради. 

3.Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів міського 

бюджету у межах фінансових можливостей.  

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики       

(Паламар С.І.) та заступника голови міської ради з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Демченка С.Д. 

 

 

Міський голова                                                             Галина БІЛЕЦЬКА 
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СХВАЛЕНО  

рішення виконавчого комітету  

від 19.04 2021 р. №92  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сьомої сесії восьмого 

скликання Андрушівської 

міської  ради 

від 23.04.2021  №4 
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І. Паспорт програми 

  
 

1. Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Андрушівської 

міської ради 

2. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту Андрушівської 

міської ради 

3. Відповідальний 

виконавець 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Андрушівської 

міської ради 

4. Учасники Програми Відділ освіти, молоді та спорту Андрушівської 

міської ради, управління фінансів, служба в 

справах дітей, відділ соціального захисту та 

охорони здоров'я, центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді (за згодою),  місцевий бізнес 

(за згодою), заклади освіти, Андрушівська міська 

лікарня, громадські організації  

(за згодою),  відділ бюро правової допомоги (за 

згодою) 

 

5. Терміни реалізації 

Програми 

 

2021-2025 роки 

6. Етапи виконання 

Програми 

 І етап:  2021-2023 роки 

ІІ етап: 2024 рік, 2025 рік 

7. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Бюджет міської територіальної громади, інші 

джерела фінансування не заборонені 

законодавством України 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми  
У межах фінансових ресурсів 

  

з них коштів міської 

територіальної 

громади У межах фінансових ресурсів 

10. Основні джерела 

фінансування 

Кошти міської територіальної громади, інші 

джерела фінансування не заборонені 

законодавством України 
 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 Молодь є важливою складовою суспільства, носієм інтелектуального 

потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Проте 

існує багато проблем, пов’язаних з достатньо низьким рівнем економічного та 
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громадського життя молоді.  

Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку 

суспільства. Для того, щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним 

процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з’ясувати її 

проблеми. Серед них є традиційні – кохання, дружба, пошуки сенсу життя, 

створення сім’ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від факторів 

соціального життя. Не менш актуальними є здоров’я, освіта молоді, спілкування 

її з дорослими й однолітками, а також питання постійного скорочення питомої 

ваги молоді щодо всього населення.  

Одним із пріоритетних завдань органів державної влади щодо забезпечення 

розвитку економіки, відкритого суспільства, інтеграції України до світової 

спільноти є вдосконалення роботи з основних напрямів реалізації державної 

молодіжної політики, забезпечення повноцінної роботи з молоддю. 

Належної уваги потребує питання тимчасової зайнятості молоді, у тому 

числі учнів і студентів, у вільний від навчання час, її самозайнятості, реалізації її 

потенціалу у нових напрямках – стартапах і проєктах. Розширення соціальних 

можливостей молоді через розвиток та популяризацію волонтерського руху як 

форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності так і способу 

неформальної освіти і вторинної зайнятості. Важливим є забезпечення соціальної 

інклюзії та розвитку цифрових технологій для забезпечення загальної 

доступності молоді до проєктно-грантових можливостей та діджитал-

активностей. 

Вищезазначена політика значною мірою реалізується через саму молодь, 

молодіжний рух, молодіжні організації, заклади освіти, які розвивають й 

інтегрують неформальну освіту формальну, роблячи її загальнодоступною, та 

об’єднання в результаті відповідної їх діяльності. При цьому молодь ніколи не 

була, не є і не може бути однорідною. Вона різниться за рівнем освіти, 

професійної підготовки, ціннісних орієнтацій, соціальної активності, участі у 

політичних та інших суспільних процесах.  

Найтяжчим спадком останніх років стало те, що в умовах ринкової 

трансформації значна частина молоді втратила життєві та моральні орієнтири. 

Головним ідеалом став культ «легких грошей», культ розваг та безтурботного 

життя. 

Захворюваність в Житомирській області на алкоголізм склала 202,7 на  100 

тис. серед дітей та підлітків (637 випадків). Цигарки у школі – звичне явище. 75 

% хлопців-старшокласників та дівчат регулярно палять цигарки. За цією 

шкідливою звичкою (а значить за рівнем шкоди здоров’ю) ми вже займаємо 

перше місце в Європі та 11-е в світі. 

«Другим українським Чорнобилем» стали ВІЛ-СНІД та наркоманія, як дві 

нерозривно пов’язані проблеми. За різними оцінками в Україні від 116 тисяч 

(дані МВС) до 2-х мільйонів споживачів наркотиків (дані міжнародних 

дослідників). Маємо найвищі у Європі темпи зростання наркозалежних (майже 1 

відсоток на рік) та ВІЛ-інфекції серед європейських країн. 

Отже, проблеми, на розв’язання яких спрямовано Програму: 

- низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля; 

- низький рівень вторинної зайнятості молоді; 

- слабка інтегрованість української молоді у європейське молодіжне 

співтовариство;  
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- відсутність мережі молодіжних центрів, хабів, стартап-клубів, лабораторій, 

коворкінгів; 

- відсутність технічної можливості для молоді з віддалених сіл громади, в 

тому числі з особливими потребами, отримати сучасну цифрову освіту, 

зокрема, неформальну й інформальну; 

- несформований тренерський пул локальних фасилітаторів і фасилітаторок 

для проведення заходів неформальної освіти з належним організаційно-

методичними і фінансовим забезпеченням; 

- відсутність механізму гендерно орієнтованого бюджетування для молоді 

при формуванні і визначенні молодіжної політики; 

- відсутність ресурсів для популяризації та просування міжнародних та 

національних програм і проєктів за рахунок інших фінансових надходжень; 

- недостатньо розвинений механізм співфінансування проєктів із залученням 

донорських, грантових коштів, зокрема, міжнародних;  

- незалученість до здорового способу життя переважної частини молоді; 

- недостатній рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною 

професією; 

- повільні темпи розвитку молодіжного та соціального підприємництва, 

стартап-активності; 

- недостатній рівень соціальної доступності та залученості молоді до 

неформальної освіти, до розуміння і використання можливостей навчання 

впродовж життя; 

- несистемний характер формування патріотизму й громадянськості молоді; 

- відсутність сталої тенденції зниження рівня молодіжної злочинності; 

- низький рівень підготовленості молоді до подружнього життя; 

- відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної 

політики на засадах громадянського суспільства; 

- недостатній рівень та відсутність популяризації волонтерського руху. 

Характер зазначених проблем свідчить про високий ступінь їх взаємної 

обумовленості і визначає підвищену співпрацю з органами виконавчої влади та 

затвердження  програми «Розвиток молодіжної політики Андрушівщини на 2021-

2025 роки». 

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є створення системи соціальних умов для ефективної 

соціалізації та самореалізації молоді Андрушівщини, забезпечення всебічної 

підтримки та розвитку, реалізації інтелектуального, фізичного, творчого 

потенціалу молоді громади.  
 

ІV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Для ефективної соціалізації та самореалізації молоді необхідно 

забезпечити  реалізацію  виваженої  державної  молодіжної політики та участь  

молоді у розбудові громадянського суспільства та демократичної держави, а 

також залучення організацій, що мають досвід роботи з молоддю. 

Для розв’язання проблеми необхідно постійно проводити інформаційні, 

організаційні, освітні та просвітницькі проєкті інтеграційні та розвиткові заходи, 

що дасть змогу впровадити ефективний механізм партнерства і взаємодії, сучасні 

технології, систему збору і обробки актуальної та достовірної інформації про 
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можливості і потреби молоді, популяризувати сучасні напрямки і створювати 

можливості для їх реалізації. 

Крім того, досвід європейських країн свідчить, що така активна взаємодія 

стосовно реалізації державної молодіжної політики дає позитивні результати. 

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється за 

рахунок коштів міської територіальної громади, інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством. 

Програму передбачається реалізувати впродовж 2021 – 2025 років. 
 

V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та  

результативні показники 

Виконання Програми дасть змогу: 

 - залучення молоді  до розроблення пропозицій щодо вдосконалення 

механізму реалізації державної молодіжної політики;  

 - сприяти дієвій співпраці із залученням громадянського суспільства; 

 - здійснювати заходи, спрямовані на популяризацію та утвердження 

здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;  

 - розширення соціальних можливостей молоді через розвиток та 

популяризацію волонтерського руху як форми залучення молоді до суспільно 

значущої діяльності, соціального та інноваційного стартап підприємництва, 

неформальної освіти, і вторинної зайнятості і самозайнятості, підготовки молоді 

до подружнього життя; 

- розвивати мережу об’єктів інфраструктури для молоді для посилення 

молодіжного нетворкінку в громаді та запровадження культури неформальної 

освіти завдяки формуванню пулу місцевих теренів і тренерок; 

- популяризація національних і міжнародних проєктів для молоді, розвиток 

цифрових компетенцій серед молоді; 

- інтеграція молоді громади до реалізації програм міжнародного 

молодіжного співробітництва; 

- підвищення рівня самоорганізації і самоврядування інститутів 

громадянського суспільства та їх осередків; 

- фінансувати заходи з виконання Програми за рахунок міського бюджету, 

бюджетів місцевого самоврядування, інших джерел фінансування не 

заборонених законодавством 

Показники ефективності Програми визначаються за результатами 

моніторингу її виконання. 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету      Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ



 

Напрями діяльності і заходи Програми щодо молодіжної політики 
 

 
№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Найменування заходу  Термін 

виконання 
Виконавці Джерело фінансування     

(вид бюджету) 
Орієнтовні обсяги фінансування*, тис. грн., в 

тому числі: 
Очікуваний 

результат 
  

 

І етап виконання 

програми, рік 

 
ІІ етап виконання 

програми, рік 

   

2021 2022 2023 2024 2025   

 

1 2 3 4 5 6 7 8   
 

І. Розвиток самозайнятості та підприємницької активності молоді 
 

  

1.1. Створення умов 

для 

працевлаштуван-

ня молоді 

(забезпечення 

первинної і 

вторинної 

зайнятості та 

самозайнятості 

молоді), 

реалізації їх 

потенціалу у 

стартапах 

Організація та проведення 

бесід, семінарів, вебінарів, 

онлайн і офлайн тренінгів, 

засідань за круглим столом та 

інших заходів 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту; центр 

зайнятості 
 

бюджет міської 

територіальної громади 
 

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 
 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 
 

у межах 

фінансо

вих 

ресурсів 
 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 
 

у межах 

фінансови

х ресурсів 
 

Збільшення кількості 

молоді, охопленої 

вторинною 

зайнятістю. 
 

Зростання частки 

молоді, яка здобула 

нові компетенції з 

метою самореалізації, 

професійного та 

кар’єрного розвитку, 

здійснення 

підприємницької 

діяльності 
 

  

1.2. Підвищення 

рівня правової,  

цифрової та 

фінансової 

грамотності 

молоді 

Проведення семінарів, бесід, 

відеолекторіїв, вебінарів, 

онлайн і офлайн-тренінгів, 

засідань за круглим столом 

та інших заходів 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту; відділ 

бюро правової 

допомоги (за згодою) 

бюджет міської 

територіальної громади 
інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 
 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 
 

у межах 

фінансо

вих 

ресурсів 
 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 
 

у межах 

фінансови

х ресурсів 
 

Підвищення рівня 

знань щодо 

можливості 

дотримання прав, 

обов’язків з боку 

молодих осіб, 

підвищення рівня 

фінансової та 

цифрової грамотності 
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1.3. Розвиток 

культури 

інноваційного та 

соціального 

підприємництва 

серед молоді, 

популяризація 

стартап-

активності  

Започаткування програми 

навчання інноваційному та 

соціальному підприємництву, 

стартап-бізнесу,  проведення 

семінарів, вебінарів, онлайн і 

офлайн тренінгів, ефірів, 

youtube та telegram каналів й 

інших заходів 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту; відділ 

бюро правової 

допомоги (за згодою) 

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансо

вих 

ресурсі

в 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансових 

ресурсів 

Підвищення рівня 

активності молоді у 

підприємництві 

  

 

ІІ. Житлове кредитування молоді 
 

  

2.1. Інформаційне 

забезпечення 

щодо пільгового 

довготерміновог

о кредитування  

Зустріч керівництва громади 

з молодими сім’ями та 

молодими громадянами з 

питань довготермінових 

кредитів. Організація 

проведення семінарів, 

конференцій, виставок, 

засідання за круглим столом 

з питань виконання 

програмних положень та 

інші заходи 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту; відділ 

бюро правової 

допомоги (за згодою) 

бюджет міської 

територіальної громади 
 

 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Забезпечення 

інформування молодих 

сімей щодо отримання 

кредиту на будівництво 

та придбання житла 

  

  

  

Забезпечення видання 

буклетів, листівок 

інформаційно-

роз'яснювального характеру  

з  питань  надання  

довготермінових  кредитів на 

будівництво житла для 

молодих сімей та одиноких 

молодих громадян “Твоє 

майбутнє” 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту; відділ 

бюро правової 

допомоги (за згодою) 

бюджет міської 

територіальної громади,  
 

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Випуск буклетів, 

листівок  
інформаційно-

роз'яснювального 

характеру  з  питань  

молодіжного 

житлового будівництва 

 

    

 

ІІІ. Формування здорового способу життя 
 

  

3.1. Популяризація 

та утвердження 

здорового і 

безпечного 

Впровадження  соціальної 

реклами,  інформаційних 

буклетів, плакатів, відео 

роликів щодо формування 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту; 

Андрушівська міська 

лікарня; 

 

бюджет міської 

територіальної громади 
 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансови

х ресурсів 

Пропагування 

здорового способу 

життя. 
Підвищення 
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способу життя та 

культури 

здоров’я серед 

молоді 

здорового способу життя  у  

підлітків  та  молоді, 

проведення конкурсу 

соціальної реклами, 

семінарів та інших заходів  

громадські 

організації  
(за згодою) 

 

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

 

у межах фінансових ресурсів  
 

поінформованості 

молоді щодо 

здорового харчування, 

проблеми вживання 

спиртних напоїв, 

наркотичних речовин, 

тютюнопаління, 

попередження 

можливих негативних 

дій відносно здоров’я 

  

Проведення заходів, 

спрямованих на формування 

здорового способу життя 

2021-2025  Відділ освіти, 

молоді та спорту; 

Андрушівська міська 

лікарня;     

громадські 

організації  
(за згодою) 
 

бюджет міської 

територіальної громади,  
інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 
 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансови

х ресурсів 

Підвищення 

зацікавленості молоді 

до збереження 

власного здоров’я 

  

  

3.2. Забезпечення 

первинної та 

вторинної 

профілактики 

щодо 

запобігання 

поширення 

негативних явищ 

Проведення тематичних 

акцій, культурологічних, 

інформаційно-

просвітницьких 

та інших заходів, які 

спрямовані на попередження 

та профілактику негативних 

явищ у молодіжному 

середовищі 

2021-2025  Відділ освіти, 

молоді та спорту            

; центр соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді (за 

згодою) 

бюджет міської 

територіальної громади, 

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 
 

 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансови

х ресурсів 

Підвищення 

усвідомленості у 

підлітків та молоді, 

що відсутність хвороб  

– це стан повного 

фізичного, психічного 

та соціального 

благополуччя 

  

  

  Проведення молодіжних 

форумів, семінарів, інших 

заходів,  що спрямовані на 

вирішення актуальних 

питань соціально-вразливої 

молоді 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту; центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді (за згодою) 

бюджет міської 

територіальної громади, 

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансови

х ресурсів 

у межах 

фінансови

х ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Налагодження 

ефективної роботи 

молоді та влади 

  

  
 

IV. Інтелектуальний розвиток молоді 
 

  

4.1. Підтримка 

обдарованої 

Надання іменних стипендій 2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту 
бюджет міської 

територіальної громади,  
 

у межах 

 

у межах 

 

у межах 

 

у межах 

 

у межах 

Стимулювання молоді 

до перемог у 
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молоді  

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

фінансов

их 

ресурсів 
 

 

 

фінансов

их 

ресурсів 
 

 

фінансов

их 

ресурсів 
 

 

фінансови

х ресурсів 
 

фінансов

их 

ресурсів 
 

 

всеукраїнських і 

міжнародних 

конкурсах,  
підтримка 

обдарованої, творчої, 

інноваційно активної  

молоді та заохочення 

її до нових досягнень 

  

 

V. Підтримка молодіжних ініціатив та підвищення спроможності молоді 
 

  

5.1 Співпраця з 

громадськими 

організаціями 

щодо 

формування 

компетентнотей-

2025, реалізації 

молодіжної 

політики 

Надання фінансової, 

інформаційної та 

організаційної підтримки на 

реалізацію освітньо-

виховних, освітньо-наукових, 

інформаційно-

просвітницьких, експертно-

аналітичних, 

культурологічних, стартап 

проєктів і проєктів 

неформальної освіти 

молодіжним громадським 

організаціям, закладами 

освіти щодо формування та 

розвитку компетентнотей-

2025 і реалізації молодіжної 

політики 

2021-2025  Відділ освіти, 

молоді та спорту; 

заклади  освіти  

бюджет міської 

територіальної громади,  
 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 
 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 
 

у межах 

фінансо

вих 

ресурсів 
 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 
 

у межах 

фінансови

х ресурсів 
 

 Залучення 

молодіжних 

громадських 

організацій, закладів 

освіти до формування 

компетентностей, 

реалізації молодіжної 

політики в громаді 
Збільшення кількості 

молодіжних програм і 

проєктів, 

спрямованих на 

розвиток завдяки 

використанню 

сформованих і 

розвинутих 

компетенцій у молоді, 

реалізацію 

молодіжної політики 

в громаді 

  

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

у межах фінансових ресурсів   

  Проведення конгресів, 

форумів молоді, семінарів, 

конференцій, засідань за 

круглим столом, відеолекцій, 

онлайн і офлайн тренінгів, 

інших заходів щодо 

впровадження молодіжної 

політики в громаді 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту; заклади  

освіти 

бюджет міської 

територіальної громади 
 

 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 
 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 
 

у межах 

фінансо

вих 

ресурсів 
 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 
 

у межах 

фінансови

х ресурсів 
 

Залучення  

громадсько-активної 

молоді до реалізації 

молодіжної політики 

в громаді 

  

  Забезпечення укладання  
меморандумів про співпрацю 

громадських організацій, в т. 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту; органи 

місцевого 

бюджет міської 

територіальної громади 
 

вкладень коштів не потребує 
 

 

Покращення рівня 

якості співпраці між 

молоддю та владою 
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ч. молодіжних, дитячих з 

органами виконавчої влади 

та місцевим 

самоврядуванням 

самоврядування  інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

 

у межах фінансових ресурсів 

  Створення та забезпечення 

функціонування діяльності 

координаційних рад, 

молодіжних рад  з питань 

молодіжної політики при 

органах виконавчої влади та 

місцевого самоврядування 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту; органи 

місцевого 

самоврядування 

бюджет міської 

територіальної громади 
 

 

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

вкладень коштів не потребує 
 

 

у межах фінансових ресурсів 

Визначення 

першочергових 

питань, які 

спрямовані на 

реалізацію 

молодіжної політики 

на місцях 

  

  Проведення спільних нарад 

громадських організацій в 

т.ч. молодіжних, дитячих на 

обласному, місцевому рівнях   

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту 
бюджет міської 

територіальної громади 
 

 

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України  
 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансо

вих 

ресурсі

в 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансови

х ресурсів 

Залучення молоді до 

реалізації молодіжної 

політики. 
Налагодження 

ефективної роботи 

молодіжних 

об’єднань та влади 
 

  

у межах фінансових ресурсів   

  Створення в установленому  

порядку та забезпечення 

функціональною діяльністю 

місцевих молодіжних 

центрів, забезпечення 

доступнсті цифрової 

інфрастркутрури для молоді, 

молодіжних просторів /хабів 

згідно з постановою КМУ  

від 20.12.2017 № 1014 « Про 

затвердження типових 

положень про молодіжний 

центр та про експертну ради 

при молодіжному центрі» 

2021-2025 Заклади  освіти   
 

 

 

 

 

 

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

у межах фінансових ресурсів Розвиток молодіжних 

активістів в питаннях 

реалізації молодіжної 

політики, збільшення 

кількості молодіжних 

проєктів, 

спрямованих на 

реалізацію 

молодіжної політики. 
Ефективна реалізація 

молодіжної політики 

в громаді 
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  Підвищення спроможності 

молоді, її 

конкурентоздатності, 

консультування щодо 

кар’єрного та професійного 

розвитку, стимулювання  до 

наукових досліджень та 

популяризації STEAM-освіти 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту 
інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

у межах фінансових ресурсів Підвищення 

конкурентоспромож-

ності молоді та 

відповідність її 

компетенцій потребам 

ринку 

  

  Розвиток співпраці з 

локальним бізнесом для 

започаткування місцевих 

програм співфінансування 

молодіжних регіональних 

проєктів та наближення 

запитів роботодавців до 

спроможності молоді 

громади 

2021-2025  Відділ освіти, 

молоді та спорту; 

заклади освіти; 

місцевий бізнес (за 

згодою) 
 

 

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

у межах фінансових ресурсів Започатковано 

програми 

фінансування 

молодіжних проєктів 

у громаді локальним, 

місцевим бізнесом 

  

5.2 Розвиток та 

популяризація 

волонтерського 

руху 

Залучення  молоді до 

волонтерської діяльності 

шляхом створення та 

впровадження освітніх 

спеціалізованих 

волонтерських програм 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту; 
органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 
 

 

 

бюджет міської 

територіальної громади, 
 

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

вкладень коштів не потребує 
 

 

 

Збільшення кількості 

волонтерів та 

волонтерських 

організацій та 

підвищення якості їх 

діяльності 

  

Організація та проведення 

регіональних та місцевих 

семінарів, тренінгів та інших 

заходів для популяризації та 

розвитку волонтерської 

діяльності в громаді 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту; 
органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 
 

 

бюджет міської 

територіальної громади 
 

 

 

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

у межах 

фінансови

х ресурсів 

у межах 

фінансових 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансо

вих 

ресурсів 

Збільшення кількості 

соціально активної 

молоді 

  

 

у межах фінансових ресурсів 
  

 

VI. Розвиток неформальної освіти молоді 
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6.1 Набуття 

молодими 

людьми знань, 

навичок та 

інших 

компетентностей 

поза системою 

освіти (розвиток 

неформальної 

освіти), навчання 

впродовж всього 

життя  

Проведення семінарів, 

семінарів-тренінгів, 

вебінарів, форумів, онлайн 

та офлайн тренінгів, 

конкурсів з метою виконання 

програми 
 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту; 
органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 
 

 

 

бюджет міської 

територіальної громади 
 

 

 

 

у межах 

фінансови

х ресурсів 

у межах 

фінансови

х ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансо

вих 

ресурсі

в 

Збільшення кількості  

спеціалістів щодо 

роботи з молодими 

людьми, активізація 

молодіжних ініціатив. 
Збільшення кількості 

молоді, яка розвинула 

компетенції 

  

у межах фінансових ресурсів 

 Проведення  акцій, тренінгів, 

інформаційно-

просвітницьких, тематичних 

акцій та інших заходів, 

спрямованих на підготовку 

молоді до подружнього 

життя 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту 
бюджет міської 

територіальної громади 
 

 

 

 

вкладень коштів не потребує 
 

 

 

Підвищення 

обізнаності молоді в 

питаннях 

подружнього життя – 

подолання труднощів, 

які можуть виникати в 

подальшому 

  

  

6.2 Забезпечення 

розвитку 

міжнародного 

молодіжного 

співробітництва 

та подальшої 

інтеграції в 

світову 

спільноту 

Проведення  акцій, засідань 

за круглим столом, дебатів, 

семінарів, семінарів-

тренінгів, тренінгів, 

конференцій, форумів, 

наметових таборів, походів, 

зборів-походів та інших 

заходів; придбання 

інформаційних та 

методичних матеріалів, 

придбання і розміщення 

соціальних роликів та 

реклами з метою 

інформаційного 

забезпечення державної 

політики у молодіжній сфері 

та комунікації молоді у 

межах України і за кордоном 

2021-2025 Відділ освіти, молоді 

та спорту; 
заклади освіти  

бюджет міської 

територіальної громади 
 

 

 

 

вкладень коштів не потребує 
 

 

 

Збільшення кількості 

молоді  в громаді, яка 

отримала знання та 

навички поза 

системою формальної 

освіти  
Поширення 

інформації про 

можливості участі у 

міжнародних 

програмах обміну, 

грантових, 

стипендіальних та 

інших програмах та 

збільшення кількості 

проактивної молоді, 

яка взяла участь у цих 

програмах 

  

      *     Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей 
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Ресурсне забезпечення програми «Розвиток молодіжної політики 

Андрушівщини» на 2021-2025 роки 

тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

 

Етапи виконання програми 

 Всього* 

витрат на 

виконання  

Програми       

І етап ІІ етап 

2021рік 2022рік 2023рік 2024 рік 2025 рік 

1 2 3 4 5 6 7 
Обсяг ресурсів всього*, в 

тому числі: у межах 

фінансови

х ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансови

х ресурсів 

у межах 

фінансових 

ресурсів 

у межах 

фінансови

х ресурсів 

у межах 

фінансових 

ресурсів 
бюджет міської 

територіальної громади* 
у межах 

фінансови

х ресурсів 

у межах 

фінансов

их 

ресурсів 

у межах 

фінансови

х ресурсів 

у межах 

фінансових 

ресурсів 

у межах 

фінансови

х ресурсів 

у межах 

фінансових 

ресурсів 

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством України 

у межах 

фінансови

х ресурсів 

- - 

* Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей 
 

 

                              ПОРЯДОК 

використання коштів міського бюджету на реалізацію  

 програми «Розвиток молодіжної політики Андрушівщини» 

на 2021-2025 роки 

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в 

міському бюджеті на виконання заходів програми «Розвиток молодіжної політики 

Андрушівщини» на 2021-2025 роки. 

 2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Андрушівська міська рада, а 

відповідальним виконавцем Програми - відділ освіти, молоді та спорту 

Андрушівської міської ради.  Іншими розпорядниками бюджетних коштів, 

одержувачами бюджетних коштів та учасниками виконання завдань Програми є 

суб'єкти, визначені у ній.  

 3. Фінансування видатків бюджету міської територіальної громади на 

реалізацію заходів Програми здійснюється в межах асигнувань, затверджених 

управлінням фінансів Андрушівської міської ради на виконання реалізації 

молодіжної політики відповідно до помісячного розпису асигнувань загального 

фонду бюджету міської територіальної громади. 

 4. Кошти бюджету міської територіальної громади спрямовуються на: 

 1) реалізацію заходів визначених Програмою, щодо розвитку молодіжної 

політики згідно затвердженого календарного плану реалізації проєктів та 

проведення заходів, спрямованих на створення умов для інтелектуального 

самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, утвердження 
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патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, 

пропаганду та формування здорового способу життя, створення сприятливого 

середовища для забезпечення зайнятості молоді, розвиток та популяризацію 

волонтерського руху, тощо; 

 2) виплату стипендій обдарованій, творчій молоді відповідно до 

затвердженого порядку; 

3) проведення відділом освіти, молоді та спорту спільно з молодіжними, 

дитячими громадськими організаціями, державними установами заходів щодо 

впровадження молодіжної політики; 

5. Спрямування коштів на проведення окремого заходу здійснюється  

виходячи з обґрунтованої потреби в бюджетних коштах, визначеної на підставі 

детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат, діючих цін і тарифів, 

особливостей програм і заходів, принципу економного витрачання бюджетних 

коштів та максимальної ефективності їх використання, з дотриманням гендерних 

аспектів. 

 6. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами 

(завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, на утримання 

громадських організацій, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отримання 

прибутку, придбання основних засобів - меблів, оргтехніки, комп'ютерів, 

транспортних засобів тощо. 

 7. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до наказу 

Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (зі змінами), зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 «Про 

затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів».  

 8. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних 

коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем 

та учасниками виконання завдань і заходів Програми в установленому 

законодавством порядку. 

 9. За нецільове та неефективне використання коштів бюджету міської 

територіальної громади, невідповідність їх плановим призначенням настає 

відповідальність, передбачена чинним законодавством України. 

10. Контроль за цільовим використанням коштів бюджету міської територіальної 

громади , згідно з цим Порядком, здійснює Андрушівська міська рада. 

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію дій між учасниками програми, контроль за виконанням її 

заходів, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює Андрушівська 

міська рада. 

Відділ освіти, молоді та спорту, як відповідальний виконавець Програми раз 

на рік до 25 лютого готує та подає  міському голові узагальнену інформацію про 

стан її виконання, в межах  компетенції. 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ 


