
 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                

від 24 грудня 2020 року 

Про затвердження Програми 

«Молодь» на 2021 рік 
 

Відповідно до п.22 ч.1. ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою створення умов для самореалізації та 

розвитку молоді, розвитку неформальної освіти, поширення та популяризації 

волонтерського руху і патріотизму у молодіжному середовищі, організації 

змістовного дозвілля молоді, розвиток у молоді проектного мислення, 

формування у молоді активної громадської позиції, формування у 

підростаючого покоління сімейних цінностей. 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1.Затвердити Програму «Молодь» на 2021 рік (далі  – Програма), що 

додається, з необхідним фінансуванням, визначеним у Програмі. 

2.Призначити головним відповідальним виконавцем та розпорядником 

коштів Програми виконавчий комітет Конотопської міської ради, 

співвиконавцем - відділ міської ради у справах молоді та спорту (начальник 

Качура О.О.)  

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 

28.12.2019 «Про  затвердження міської Програми «Молодь» на 2020 рік»  (7 

скликання 39 сесія) та зняти його з контролю. 

4.Фінансовому управлінню Конотопської міської ради (начальник 

Кошевецька В.П.)  передбачити під час складання проекту бюджету 

Конотопської  міської територіальної громади на відповідний рік видатки на 

здійснення визначених Програмою заходів, виходячи з реальних можливостей 

бюджету. 

5.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної 

культури та спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, 

праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства (голова Гребеник Т.В.). 

6.Організацію діяльності відповідального виконавця та розпорядника 

коштів програми покласти на керуючого справами виконкому Дубовик Л.І., 

відділ міської ради у справах молоді та спорту (начальник Качура О.О.). 



7.Відділу міської ради у справах молоді та спорту (начальник                      

Качура О.О.) у термін до 25 лютого 2022 року надати постійній  комісії міської 

ради з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної культури 

та спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, праці, 

охорони здоров’я, материнства і дитинства звіт про хід виконання Програми. 

 

 

 

Головуючий на засіданні     Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

(8 скликання 2 сесія) 

                                                                                        від 24 грудня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

«Молодь»  

на 2021 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конотоп  

2020 



1.ПАСПОРТ 

Програми «Молодь» на 2021 рік 

 

1. Ініціатори розроблення 

програми 

Відділ міської ради у справах молоді та 

спорту  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення програми 

Доручення міського голови від 

01.12.2020 №18 «Про розроблення 

проекту міської Програми «Молодь» на 

2121 рік» 

3. Розробник програми Відділ міської ради у справах молоді та 

спорту  

4. Співрозробники програми  - 

6. Відповідальний виконавець 

програми 

 

Виконавчий комітет Конотопської 

міської ради, співвиконавець - відділ 

міської ради у справах молоді та спорту   

5. Учасники програми Відділ у справах молоді та спорту 

Конотопської міської ради, управління 

освіти Конотопської міської ради, 

відділ культури і туризму Конотопської 

міської ради, міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, 

навчальні заклади територіальної 

громади 

7. Термін реалізації програми 2021 рік 

 

7.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

- 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Бюджет Конотопської  міської 

територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

126,0 тис. грн. 

9.1. коштів бюджету Конотопської  

міської територіальної 

громади 

126,0 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел 0 

 

 

 



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

У Конотопській  міській територіальній громаді проживає близько 30 

тисяч молодих людей віком від 14 до 35 років. Молоде покоління 

характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань, пошуком власного 

шляху і прагненням до самореалізації, тому необхідно створити умови для 

надання молодій людині можливості реалізації її  потенціалу. Важливим є 

формування духовних потреб молоді, залучення її до культурного життя 

територіальної громади. Змістовно організоване дозвілля молоді сприяє 

зменшенню негативних проявів у суспільстві, формує культуру поведінки та 

лідерські якості.  

Молодь – це творчі особистості, які прагнуть реалізувати себе в різних 

починаннях. Інколи їм важко це зробити, оскільки вони позбавлені відповідної 

інформації, відсутні знання про механізми реалізації молодіжних проектів. 

Завдяки реалізації пунктів програми можливо систематизувати за напрямками 

та підтримати творчу молодь у реалізації задуманого.  

Водночас проблемами, які потребують сьогодні уваги, є:  

низький рівень поінформованості молоді про свої права, обов’язки та 

можливості для розвитку власного потенціалу та самореалізації у 

територіальній громаді; 

низька активність молоді в політичному житті територіальної громади, як 

на державному так і на регіональному та місцевому рівнях;  

низький рівень участі молоді у суспільному житті, в діяльності інститутів 

громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських 

організацій, волонтерських ініціативах та у процесах ухвалення рішень, що 

стосуються вирішення питань молоді;  

низький рівень громадянських компетентностей, у тому числі щодо 

громадянського обов'язку захисту України, толерантного ставлення та 

взаємоповаги один до одного;  

низький рівень підготовки молоді до сімейного життя та відповідального 

ставлення молоді до планування сім’ї;  

низький рівень компетентностей, необхідних молоді для свідомого 

вибору професії та кар’єрного розвитку, здійснення підприємницької 

діяльності, лідерських якостей;  

незадовільний стан здоров’я та фізичної культури серед молоді, що 

особливо важливо в умовах появи нових загроз для життя та здоров’я 

населення (зокрема пандемія COVID-19, спричинена вірусом SARS-CoV-2). 

До основних причин виникнення зазначених проблем належать:  

некритичне втілення молодими людьми практик і ставлення попередніх 

поколінь до ментального та фізичного здоров’я; 

несистемний підхід до вирішення питань молоді та неврахування потреб, 

інтересів, можливостей різних груп молоді залежно від статі, віку, місця 

проживання та інших ознак, у всіх сферах життєдіяльності;  

збереження інерції у ставленні до молоді здебільшого як до об'єкта і 

проблеми та недостатнє розуміння її ролі у процесах державотворення і 

недооцінка як суб’єкта державної політики у молодіжній сфері; 



низький рівень адаптивності та життєстійкості молоді у динамічному 

світі через обмежений рівень компетентностей; 

складні життєві обставини, низький рівень відповідального ставлення 

молоді до власного здоров’я, планування сім’ї, батьківства;  

недостатня результативність профілактики негативних явищ та 

небезпечних хвороб у молодіжному середовищі;  

низькі темпи впровадження інновацій у молодіжній сфері, зокрема щодо 

цифрових інструментів у роботі з молоддю;  

незадовільний стан економіки, недостатній рівень фінансування різних 

суспільних сфер, обмежені ресурси держави, військова агресія та тимчасова 

окупація Російською Федерацією окремих територій України, збереження 

наслідків колоніального та тоталітарного радянського режиму, низький рівень 

розвитку громадянського суспільства, недовіра великої частини громадян до 

органів публічної влади 

Реалізація програми допоможе молодим людям бути свідомими, 

відповідальними, мобільними та економічно активними, мати високий рівень 

життєстійкості, самостійності і спроможності. Також це забезпечить інтеграцію 

молоді в суспільне життя територіальної громади та підвищить рівень відчуття 

приналежності до процесів, що відбуваються в Конотопській територіальній 

громаді, та довіри до влади. Адже, коли молода людина здорова, має 

громадянські цінності та компетентності, роботу, від якої отримує задоволення, 

можливості для саморозвитку, вона не тільки турбується про своє благо та 

благо своєї родини, а й має бажання спрямовувати свій час для розвитку 

громади. 

 

3. Мета Програми. 

Головною метою Програми є створення умов для самореалізації та 

розвитку молоді, розвитку неформальної освіти, поширення та популяризації 

волонтерського руху і патріотизму у молодіжному середовищі, розвиток у 

молоді проектного мислення, формування у молоді активної громадської 

позиції, формування у підростаючого покоління сімейних цінностей, організації 

змістовного дозвілля молоді. 

Основні положення Програми відповідають пріоритетним завданням 

державної молодіжної політики. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем.  

Для виконання мети Програми необхідним, в першу чергу, є дотримання 

основного принципу реалізації молодіжної політики, який на сьогодні 

продекламований на державному рівні: «Жодних рішень для молоді без самої 

молоді!». Тому дана Програма буде реалізовуватися на засадах дієвості, 

доступності, відкритості та прозорості, особливо в частині використання 

бюджетних коштів, передбачених на її реалізацію. 

Розв’язати існуючі у молодіжному середовищі проблеми можливо через 

підвищення соціальної активності молоді, формування національної 



самосвідомості та здорового способу життя, організацію змістовного дозвілля 

молоді, розвиток лідерських якостей, формування правової культури молоді. 

Шляхи розв’язання проблем: проведення молодіжних заходів та акцій, 

підтримка діяльності молодіжних об’єднань, залучення молоді до здорового 

способу життя, виховання патріотично налаштованої особистості. 

Програма розробляється для реалізації таких завдань: 

реалізацію заходів, спрямованих на розвиток культури волонтерства 

серед дітей та молоді; 

активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень (у тому числі 

підвищення рівня її поінформованості щодо інструментів участі); 

сприяння утворенню та розвитку молодіжних консультативно-дорадчих 

органів, органів учнівського та студентського самоврядування;  

розвиток молодіжних центрів через підвищення рівня їх спроможності та 

якості їх діяльності; 

посилення участі молоді у суспільному житті територіальної громади;  

впровадження громадянської освіти, освіти з прав людини та підвищення 

рівня громадянських компетентностей, формування її готовності та вміння 

діяти самостійно, знати та відстоювати свої права, нести відповідальність за 

свої дії та власне життя;  

посилення відповідального ставлення до планування сім’ї, підготовки до 

сімейного життя, розвитку відповідального батьківства;  

розвиток скаутського, молодіжного та дитячого громадських рухів в 

територіальній громаді; 

формування у молоді розуміння потреби навчатися впродовж життя, 

розвиток молодої людини як цілісної особистості, яка поєднує невпинний 

фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток;  

підвищення у молоді здатності швидко адаптуватися до нових умов, 

критично оцінювати і реагувати на нові виклики та процеси, що відбуваються в 

державі та світі; 

формування критичного мислення, підвищення медіаграмотності, 

протидії проявам гібридної війни, що ведеться Російською Федерацією в 

інформаційному просторі; 

підвищення рівня фінансової та цифрової грамотності, підприємливості;  

розвиток лідерства та лідерських навичок (саморозвиток, міжособистісні 

стосунки та суспільна відповідальність);  

підвищення рівня конкурентоспроможності молоді та здійснення 

консультування щодо професійного і кар’єрного розвитку, враховуючи їх 

власні інтереси, можливості та потреби ринку праці; 

формування культури підприємництва серед молоді, розвитку 

інноваційного потенціалу та молодіжного підприємництва, у тому числі 

соціального (з підтримкою молодіжних стартапів та креативних індустрій);  

утвердження здорового способу життя серед молоді територіальної 

громади; 

залучення соціально вразливої молоді до волонтерської діяльності;  



сприяння поширенню толерантності і солідарності молоді, забезпечення 

умов для рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті, запобігання 

стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-якими ознаками;  

соціалізацію підлітків з сімей, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, дітей-сиріт, вихованців та випускників інтернатних закладів, 

молодих сімей, які потребують допомоги, молодих людей з інвалідністю; 

реінтеграцію молоді з числа учасників бойових дій та їх сімей у 

суспільному житті; 

реінтеграцію молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, а також тих, 

які проживають на лінії зіткнення або на тимчасово окупованій території. 

 Завдання та заходи Програми спрямовані на дітей та молодь, одночасно, 

так і на окремі цільові групи (учасників бойових дій з числа молоді, молодих 

людей, що перебувають у складних життєвих обставинах, молодих сімей, 

учнівську та студентську молодь, молодих науковців, лідерів й активістів, 

волонтерів,  молодь з інвалідністю, а також молодь, що належить до окремих 

етнічних груп, інших).  

У разі потреби здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, 

пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми. 

У разі потреби здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, пошук 

та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми. 

 

5. Ресурсне забезпечення Програми. 

Обсяг коштів, які 

пропонуються залучити на 

виконання програми, грн. 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання 

програми 2021 рік 

Обсяг ресурсів, усього 126 000 126 000 

у тому числі: - - 

бюджет Конотопської  

міської територіальної 

громади 

126 000 126 000 

кошти не бюджетних 

джерел 
- - 

 

6. Строки та етапи виконання Програми 

Програма  «Молодь» розрахована на 2021 рік, оскільки Програма не є 

довгостроковою, вона не розподіляється на етапи. 



Додаток до програми 

«Молодь» на 2021 рік 

7. Напрямки діяльності, перелік завдань та заходів Програми 
№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння  

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

грн. 

Очікуваний результат 

1 Створення умов 

для 

інтелектуального 

самовдосконаленн

я молоді, творчого 

розвитку 

особистості  

Протягом 

2021 року 

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, відділ міської 

ради у справах молоді 

та спорту, навчальні 

заклади територіальної 

громади 

Бюджет 

Конотопс

ької  

міської 

територіа

льної 

громади 

18 000,00 Підвищення рівня обізнаності та 

залучення молоді до вирішення проблем 

у галузі молодіжної політики.  

Створення умов для активної участі 

молоді у громадському житті 

територіальної громади 

2 Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів 

 2.1.Проведення 

патріотичної 

роботи серед 

молоді 

територіальної 

громади 

Протягом 

2021 року 

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, відділ у справах 

молоді та спорту, 

відділ освіти 

Конотопської міської 

ради, служба міської 

ради у справах дітей, 

навчальні заклади 

територіальної громади 

Бюджет 

Конотопс

ької  

міської 

територіа

льної 

громади 

10 000,00 Формування у молоді почуття 

патріотизму, духовності, моральності та 

загальнолюдських життєвих принципів 

3 Формування та пропаганда здорового способу життя серед молоді  

 3.1 Проведення 

заходів для молоді  

Протя

гом 

2021 

року 

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, відділ у справах 

молоді та спорту, відділ 

освіти Конотопської 

міської ради, міський 

центр фізичного 

здоров’я населення 

«Спорт для всіх» 

Бюджет 

Конотопськ

ої  міської 

територіаль

ної громади 

85 000,00 

 

Поширення у молодіжному середовищі 

засад та принципів здорового й 

безпечного способу життя  



4 Створення 

сприятливого 

середовища для 

забезпечення 

зайнятості молоді 

Протя

гом 

2021 

року  

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, міськрайонний 

центр зайнятості, відділ 

міської ради у справах 

молоді та спорту, відділ 

освіти Конотопської 

міської ради, міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, служба міської 

ради у справах дітей, 

навчальні заклади 

територіальної громади 

Бюджет 

Конотопськ

ої  міської 

територіаль

ної громади 

- Забезпечення зайнятості молоді; 

отримання практичних навичок та 

досвіду роботи 

5 Підтримка 

діяльності 

молодіжних 

громадських 

організацій  

Протя

гом 

2021 

року 

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, відділ у справах 

молоді та спорту 

Конотопської міської 

ради 

Бюджет 

Конотопськ

ої  міської 

територіаль

ної громади 

8 000,00 Делегування частини повноважень та 

управлінських рішень від органів 

виконавчої влади громадським 

організаціям  

6 Проведення 

волонтерської 

роботи спільно з 

молоддю 

територіальної 

громади 

Протя

гом 

2021 

року 

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, відділ у справах 

молоді та спорту 

Конотопської міської 

ради 

Бюджет 

Конотопськ

ої  міської 

територіаль

ної громади 

5 000,00 Збільшення кількості населення 

охопленого роботою з молоддю, 

підвищення рівня проінформованості 

населення. 

 ВСЬОГО:    126 000,00  

 

 

 

Головуючий на засіданні                                                                                                Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО



8. Очікувані результати виконання Програми та показники 

результативності 

Виконання запланованих завдань дозволить збільшити відсоток охоплення 

молоді молодіжним громадським рухом на 50 %. Під час  організації та проведення 

різнопланових заходів молодь буде не тільки пасивним глядачем, а й активним 

учасником  та співорганізатором.  

Виконання Програми забезпечить:     

збільшити  кількість молоді, залученої як до розробки та організації, так і до 

участі у заходах та проектах, спрямованих на національно-патріотичне виховання та 

підвищення рівня громадянської свідомості молоді шляхом налагодження системної 

освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з 

молоддю, інститутів громадянського суспільства, волонтерів; 

урізноманітнити та запровадити нові форми та формати роботи з молоддю, 

особливо у напрямку національно-патріотичного виховання, зробивши 

найефективніші з них обов’язковими; 

збільшити чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження 

здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я; 

підвищити рівень залучення молоді до волонтерства як форми суспільно 

значущої діяльності вторинної зайнятості; 

почати створення цілісної системи неформальної освіти молоді; 

здійснити аналіз рівня зайнятості молоді з визначенням основних проблем 

напрямку та шляхів їх вирішення за участю усіх зацікавлених у даному процесі 

сторін; 

підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського 

суспільства та їх осередків; 

знизити рівень правопорушень серед молоді активізувавши правову освіту та 

участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності. 

розвивати існуючі та створювати нові інфраструктурні об’єкти з метою 

створення належних умов для залучення молоді до здорового та безпечного способу 

життя; 

діяльності у процесі ухвалення рішень щодо важливих суспільних питань, у 

тому числі підписання електронних петицій та користування іншими інструментами 

електронної демократії;  

зростання частки молоді, яка засвоїла нові знання, поглибила наявні та 

здобула нові компетентності з метою самореалізації, професійного та кар’єрного 

розвитку, здійснення підприємницької діяльності;  

зростання  частки молоді, яка відповідально ставиться до власного здоров’я 

(не палить цигарки, не споживає продукти, що містять нікотин, алкогольні напої, 

наркотичні речовини з немедичною метою; дотримується здорового харчування та 

регулярно займається спортом або руховою активністю; має низький рівень 

захворювань, у тому числі тих, що передаються статевим шляхом, та відчуття 

депресії, тривожності, паніки і втоми);  

зростання частки молоді, яка відповідально ставиться до планування сім’ї та 

батьківства. 

 Витрати на реалізацію Програми – 126 000 грн. 

Очікувана кількість молоді, яка долучиться до даних заходів – 25 000 осіб.  

Очікувана кількість наданих статей у ЗМІ – 85. 



 

9.Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми 

Головним відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет 

Конотопської міської ради, керуючий справами виконкому, співвиконавцем - відділ 

міської ради у справах молоді та спорту. 

Відділ у справах молоді та спорту готує звіт про виконання заходів Програми 

за результатами року. 

 

 

 

Головуючий на засіданні                                                  Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

 

Для реалізації Програми «Молодь» на 2021 рік необхідна загальна сума, яка 

складає 126 000 грн. з яких:  

- 18 000 грн. на створення умов для інтелектуального самовдосконалення 

молоді, творчого розвитку особистості; 

- 10 000 грн. на проведення патріотичної роботи серед молоді територіальної 

громади; 

- 85 000 грн. на проведення заходів для молоді; 

- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді; 

- 8 000 грн. на підтримку діяльності молодіжних громадських організацій; 

- 5 000 грн. на проведення волонтерської роботи спільно з молоддю 

територіальної громади. 
 

 

 

Начальник  відділу міської ради  

у справах молоді та спорту                                            Ольга КАЧУРА 

 

 


