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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  

1. Ініціатор  розроблення 

Програми  

Виконавчий комітет Новоселицької міської 

ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого  документу  

про розроблення Програми  

Розпорядження міського голови від 

16.02.2022 року №14-р «Про проведення 

чергової ХVIII сесії VIII скликання» 

3. Розробник Програми  Новоселицька міська рада 

4. Співрозробники Програми   Молодіжна рада Новоселицької МТГ 

5. Термін реалізації Програми  2022-2023 роки 

 

6. Етапи виконання програми 

(для довгострокових 
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 Щорічно 
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беруть участь у виконанні 

Програми  

Міський, обласний, державний,  а також 

небюджетні кошти,   спонсорська  допомога. 

8. Загальний обсяг  

фінансових ресурсів,  

необхідних для реалізації 

Програми (всього) тис. грн. 

 

800,00 

9. - кошти міського бюджету 300,00 

- кошти обласного 

бюджету  

200,00 

- кошти державного 

бюджету  

200,00 

- небюджетні кошти 100, 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

Програма  «Молодь  Новоселицької міської територіальної громади на 

2022-2023 роки»    (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції 

України, Загальної декларації прав людини, Конвенції про права дитини 

(1989); Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 02 червня 2021 року №579  Про затвердження Державної 

цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки та 

внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України, Регіональної 

програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки,   

опираючись на Європейську Хартію про участь молоді у місцевому і 

регіональному житті та Моделі реалізації молодіжної політики в умовах 

децентралізації. 

Результати репрезентативного соціологічного дослідження «Молодь 

України – 2021», яке проведено на замовлення Міністерства молоді та спорту 

України1, показало основні проблеми соціального становища та розвитку 

молоді України, її цінності та уподобання, які враховані при розробці 

Програми. 

Згідно досліджень, респонденти молодших вікових груп мають більшу 

орієнтованість на досягнення сімейного щастя та здоров’я, а молодь старших 

вікових груп більшою мірою бажає досягнути кар’єрного успіху та 

реалізувати свій потенціал; більшість молодих людей відчувають проблеми з 

грошима, відсутністю вільного часу та здоров’ям. Тому для молодих 

українців та українок актуальними проблемами сьогодення є низький рівень 

заробітних плат, пенсій, стипендій, високі ціни на продукти та комунальні 

послуги, а також безробіття. З огляду на пандемію коронавірусу та карантин, 

навички і вміння, які видаються молоді особливо необхідними, – це 

саморозвиток, комп’ютерна грамотність та гнучкість. 

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, 

носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-

економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою 

значною мірою залежить процес державотворення. 

Станом на 01.01.2022 року у Новоселицькій міській  територіальній 

громаді проживало10,23  тис. молодих  громадян віком від 14 до 35 років, що 

складає майже 34 % від загальної кількості населення громади, з них за 

віковими групами:  

15-24 роки:  дівчата/жінки – 2027;хлопці/чоловіки – 1842; 

25-29 років: дівчата/жінки – 1551; хлопці/чоловіки – 1490; 

30-35 років: жінки – 1877; чоловіки – 1447. 
Отже, при розробці Програми плануються заходи, які враховують 

потреби молоді Новоселицької громади з розподілом за статтю, віком, місцем 

                                                 
1https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Molodizhna_polityka/rezyltmolod2021.pdf 
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проживання та іншими ознаками, передбачають проведення аналізу 
становища дівчат, жінок, хлопчиків та чоловіків у громаді. 

Сьогодні в молодіжному середовищі існують проблеми, зумовлені 

об’єктивними та суб’єктивними чинниками, такими як: низький рівень 

соціально-економічного розвитку та обмеженість матеріальних ресурсів у 

державі, застарілі методи адміністративно-командного управління, 

нерозвиненість інститутів громадянського суспільства, низька політична та 

правова культура населення, низький рівень поінформованості молоді про 

державну політику в молодіжній сфері, слабка координація і взаємодія 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів 

громадянського суспільства та роботодавців, профспілок, міжнародних 

організацій у галузі реалізації державної політики у молодіжній сфері. 

Не приділяється належна увага формуванню та розвитку особистості на 

засадах духовності, загальнолюдських цінностей та культурної спадщини, 

толерантності, свідомого ставлення до власного здоров’я. 

Не реалізується в повній мірі освітній потенціал молоді через 

невідповідність між системою освіти і потребами ринку праці.  

У зв’язку з цим молодь потребує особливої уваги, опіки та підтримки з 

боку органів державної влади. Державна політика у молодіжній сфері 

потребує вдосконалення шляхом приведення її у відповідність із потребами 

молоді та українського суспільства. 

З метою залучення молоді до реалізації державної молодіжної політики 

у громаді створено дорадчий орган Новоселицької міської ради Молодіжну 

раду Новоселицької МТГ, до складу якої увійшли представники від усіх 

населених пунктів громади. Представники молодіжної ради приймають 

активну участь у різноманітних заходах, які організовує Новоселицька міська 

рада та проводять різноманітні,  цікаві для жителів громади заходи.  

Молодь, як соціально-демографічна група, характеризується не лише 

віковими ознаками, але й специфікою соціального становлення, особливим 

місцем у структурі суспільства.  

Завдяки програмі «Молодіжний працівник» 5 молодих людей пройшли 

навчання та активно використовують набуті знання щодо активного 

залучення молоді до суспільного життя громади. 

Процес забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, 

реалізації її конституційних прав та свобод потребує посилення координації 

зусиль держави і громадськості; комплексного, системного підходу всіх 

суб'єктів молодіжної політики до її впровадження шляхом координації 

зусиль і необхідних засобів, подолання дублювання, відомчої 

відокремленості у справі захисту конституційних прав молоді; поліпшення 

соціально-економічних, побутових умов життя молоді; розвитку її 

громадянської та трудової активності, формування духовної культури. 

Найбільш гострою проблемою реалізації державної молодіжної 

політики в Україні залишається недостатнє фінансування з державного 

бюджету. Тому, виділення коштів з місцевого бюджету на реалізацію 

Програми дозволить забезпечити співпрацю відповідно до законодавства з 

громадськими і благодійними організаціями. Це дасть змогу запровадити 

ефективний механізм партнерства та взаємодії, забезпечить розширення 

можливостей та активізацію участі молодого покоління в усіх сферах 



 

 

життєдіяльності громади, сприяння розвитку ділової активності та ініціатив 

молоді, впровадження здорового способу життя. Здійснюватиметься 

перенесення акцентів підтримки молодіжних та дитячих громадських 

організацій з переважно пасивних заходів підтримки на засади стимулювання 

саморозвитку та самозабезпечення, поєднання зусиль органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування з активізацією діяльності цих 

громадських організацій. 

Делегування учнівському та студентському самоврядуванню, 

громадським організаціям виконання частини заходів молодіжної програми 

громади на 2022 – 2023 роки,  за умови організаційного та методичного 

сприяння з боку міської ради, залучення коштів з різних бюджетів на  

реалізацію заходів державної молодіжної політики в територіальній громаді 

дозволить запровадити ефективні механізми партнерства, взаємодії між 

місцевими органами влади та громадськими організаціями. 

Програма дає можливість  громаді розробити заходи щодо сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді, що відповідають 

культурологічним орієнтаціям, особливостям, специфіці, профілю й типу 

організації-розробника і є актуальними в конкретних соціально-економічних 

умовах. 

Ураховуючи вищезазначене, виникла необхідність прийняття 

Програми. 

 

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є створення системи всебічної підтримки 

громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і 

самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та 

економічних передумов, надання соціальних гарантій та соціальних послуг.  

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування 

Розв’язання проблем у галузі молодіжної політики та виконання 

завдань Програми протягом 2022-2023 років  передбачається здійснити 

комплекс заходів щодо створення умов для ефективної реалізації державної 

молодіжної політики в громаді шляхом:спільної та скоординованої діяльності 

міської ради  з інститутами громадянського суспільства: молодіжними та 

дитячими громадськими організаціями, організаціями, установами та 

закладами, що працюють з молоддю і волонтерами, за безпосередньої участі 

молоді;підтримки соціально значущих проектів інститутів громадянського 

суспільства, зокрема молодіжних та дитячих громадських 

організацій;посилення роботи з розвитку міжнародного молодіжного 

співробітництва, сприяння інтеграції молоді громади  у світову та 

європейську молодіжну спільноту; застосування кращих досягнень світової 

та європейської практики формування та реалізації політики у молодіжній 

сфері. 

Такий варіант реалізації Програми ґрунтується на системі 

загальноєвропейських принципів: відкритості, рівності можливостей, 

реалістичності програми, дієвому та відповідальному підході, а також 

безпосередньому залученні молоді до її виконання. 



 

 

Таким чином, це сприятиме:піднесенню ролі молоді у суспільно-

політичному житті громади та становлення її як одного із ключових суб’єктів 

державної політики у молодіжній сфері;дієвій співпраці із залученням 

громадянського суспільства;органічному поєднанню в ціннісних орієнтаціях 

молоді громадянської позиції та патріотизму;фінансуванню заходів з 

виконання програми за рахунок різних бюджетів, надходжень від донорських 

та благодійних фондів;створенню умов для розширення соціальних гарантій 

молоді;підвищенню рівня доступу молоді до якісної освіти та створенню 

умов для її зайнятості, забезпечення реалізації прав молоді з особливими 

потребами та молоді із соціально вразливих груп; 

Комплексно вирішити означені проблеми та досягти мети дозволить 

використання програмно-цільового методу та врахування гендерного 

підходу. 

З метою раціонального використання ресурсів програма передбачає 

концентрацію зусиль трьох  пріоритетів: 

Пріоритет 1. Формування громадянської позиції і національно- 

патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на відродження 

національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської 

свідомості і активної життєвої позиції молоді. 

Пріоритет 2. Здоровий спосіб життя молоді – здійснення заходів, 

спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного 

способу життя та культури здоров’я серед молоді. 

Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти – здійснення заходів, 

спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших 

компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у 

волонтерській діяльності. 

 Оптимальною моделлю реалізації державної молодіжної політики на  

рівні  громади є, поєднання можливостей органів  виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та одночасно максимальне залучення 

недержавних установ та організацій. 

 Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за 

рахунок загального обсягу асигнувань переважно з міського бюджету,  а 

також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 Програму розроблено на два роки.  

 Обсяг фінансування Програми визначається виходячи з конкретних 

завдань та можливостей фінансового забезпечення у бюджетному періоді. В 

поточному бюджетному періоді обсяг фінансування може коригуватися у 

разі виникнення не передбачуваних факторів, що вплинули на своєчасність 

виконання окремих заходів та проведення відповідних видатків.  

 Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1. 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми 

 Основними завданнями Програми є:  

 підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної 

політики в громаді; 

 запровадження ефективних механізмів партнерства та взаємодії між 

міською радою  та молодіжними представницькими та консультативно-

дорадчими органами; 



 

 

 сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства;  

 активізація участі молоді у формуванні й реалізації державної 

молодіжної політики в громаді; 

 сприяння реалізації творчого потенціалу молоді; 

 надання інформаційно-методичної, організаційної та фінансової 

підтримки громадським молодіжним і дитячим організаціям для 

реалізації їхніх програм, спрямованих на розв’язання соціальних 

проблем молоді; 

 створення умов для розвитку економічної активності молоді,виховання 

патріотизму, духовності, моральності,формування здорового способу 

життя,профілактика негативних явищ у молодіжному 

середовищі,підвищення рівня правової культури молоді; 

 вдосконалення системи надання соціальних послуг молодим людям і 

сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. 

 

 Очікувані результати: 

 підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості 

молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку;  

 залучити молодь до розроблення    пропозицій щодо вдосконалення 

механізму реалізації державної молодіжної політики, зокрема до 

формування політик і програми на рівні громади;  

 підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в 

питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне 

життя;  

 створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення 

молоді до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками;  

 забезпечити надання підтримки молодим громадянам у 

працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив; 

 збільшити охоплення молодих хлопців та дівчат спортивними, 

культурними, медичними послугами. 

 

  

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на 

відділ культури,  спорту, сім’ї та молоді апарату  виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради. 

 Співвиконавці Програми подають звіти двічі на рік (червень, січень) 

до відділу культури,  спорту, сім’ї та молоді апарату  виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради для узагальнення.  

Про хід реалізації Програми відділ культури,  спорту, сім’ї та молоді 

апарату  виконавчого комітету щорічно звітує перед міською  радою. 
 

 

 
Міський голова                                                                      Марія НІКОРИЧ 

 
 



 

 

Додаток №1 

                                                                           До рішення ХІХ сесії  

                                                                                  Новоселицької міської ради   

                                                   VIIІ скликання 

від 24.03.2022 року № 19/5 
 

 

 

 

1.6 Ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання Програми 

2022 рік 2023 рік 

Всього витрат на 

виконання 

Програми 

1 2 3 4 

Обсяг ресурсів всього, в 

тому 

числі: (тис.грн.) 

400 тис. грн. 400 тис. грн. 800 тис. грн. 

- міський бюджет 
150 тис. грн. 150 тис. грн. 300 тис. грн. 

- обласний бюджет 
100 тис. грн. 

100 тис. грн. 200 тис. грн. 

- державний бюджет 100 тис. 

грн. 

100 тис. грн. 200 тис. грн. 

- кошти небюджетних 

джерел 

50 тис. грн. 50 тис. грн. 100 тис. грн. 

Секретар міської ради                                              Ірина МИРОНЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток №2 

                                                                           До рішення ХІХ сесії  
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1.7 Напрями діяльності і заходи Програми 

 
№ 

п/ п 

Перелік заходів Програми Термін 

виконання 

заходів 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

(тис.грн.) 

Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Проведення молодіжних 

героїко-патріотичних та 

культурно-мистецьких 

заходів під час відзначення 

державних, народних і 

традиційних свят (День 

Незалежності України, 

храмові свята населених 

пунктів громади, День 

молоді, Івана Купала, День 

вишиванки, День Європи, 

День друзів, День студента 

та інші).  

2022 

2023 

 Молодіжна рада 

Новоселицької 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради,  

керівники 

комунальних 

установ громади 

Міський, 

обласний та 

державний  

бюджети 

2022-255,0 

2023-205,0 

2 Посилення профілактики 

правопорушень у процесі 

підвищення рівня правових 

знань, правової культури та 

правової поведінки молоді, 

зокрема інформування 

молоді та дітей з питань 

реалізації і захисту прав 

людини, толерантності, 

рівних прав і можливостей 

жінок і чоловіків під час 

проведення заходів 

просвітницького характеру. 

2022 

2023 

Молодіжна рада 

Новоселицької 

міської ради, 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

 Не потребує 

фінансування 

3 Формування патріотичної 

свідомості молоді, зокрема у 

навчальних закладах і  

молодіжному середовищі, 

шляхом розвитку історичної 

пам’яті; популяризація 

української культури і 

народних традицій; 

усвідомлення національної 

своєрідності 

2022 

2023 

Молодіжна рада 

Новоселицької 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

 Не потребує 

фінансування  



 

 

4 Формування бережливого 

ставлення до 

навколишнього природного 

середовища, у тому числі 

проведення акцій з 

благоустрою населених 

пунктів громади. 

2022 

2023 

Молодіжна рада 

Новоселицької 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

 Не потребує 

фінансування  

5 Участь у проведенні 

вишкільних та військово-

патріотичних таборів, ігор 

для дітей та молоді «Джура» 

2022 

2023 

Молодіжна рада 

Новоселицької 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

міський 

бюджет 

2022-10,0 

2023-10,0 

6 Залучення молоді до 

організації та проведення 

фестивалів  

2022 

2023 

Молодіжна рада 

Новоселицької 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

міський 

бюджет 

2022-20,0 

2023-20,0 

Здоровий спосіб життя молоді  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Відзначення Міжнародного 

Олімпійського Дня та Дня 

фізичної культури та спорту 

2022 

2023 

Молодіжна рада 

Новоселицької 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

міський 

бюджет 

2022-20,0 

2023-20,0 

2 

 

Забезпечення моніторингу 

якості надання соціальних 

послуг сім’ям, дітям та молоді 

в рамках діяльності мобільного 

консультативного пункту в 

громаді 

2022 

2023 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

 Не потребує 

фінансування  

3 Проведення акцій присвячених 

Всесвітньому дню пам’яті 

людей, загиблих від                

СНІДу, Міжнародному дню 

боротьби з наркоманією (26 

липня), Всесвітньому дню 

боротьби зі СНІДом (1 грудня), 

Всесвітньому дню без тютюну 

(31 травня). Виготовлення 

інформаційно-просвітницьких 

листівок. 

2022 

2023 

Молодіжна рада 

Новоселицької 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

міський 

бюджет 

2022-10,0 

2023-10,0 

4  Сприяння зміцненню  здоров’я 

молодих людей, формування 

внутрішньої культури їх 

взаємин у сім’ї та соціальному 

середовищі;  популяризація 

серед молоді знань з безпеки 

життєдіяльності, у тому числі 

проведення виїзних 

інформаційно-просвітницьких 

акцій з питань популяризації 

здорового способу життя, 

профілактики негативних явищ 

серед дітей та молоді 

2022 

2023 

Молодіжна рада 

Новоселицької 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

 Не потребує 

фінансування  



 

 

5 Організація надання соціально-

медичних послуг для молоді  з 

питань запобігання алко- та 

наркозалежностям, постійного 

впровадження новітніх 

методик соціально-

психологічної допомоги та 

профілактики. 

2022 

2023 

Молодіжна рада 

Новоселицької 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

 Не потребує 

фінансування  

Розвиток неформальної освіти 

1 Створення Молодіжного 

центру громади  

2022 

 

Молодіжна рада 

Новоселицької 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

обласний 

бюджет  

2022 – 50,0 

2 

 

Організація профорієнтаційної 

роботи серед молоді. Зокрема 

проведення інформаційно-

просвітницьких заходів для 

молоді, семінарів з питань 

професійної орієнтації «Твоя 

майбутня професія». 

Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів «Мій 

талант – моя робота». 

Організація профорієнтаційних 

ігор. 

2022 

 2023 

Молодіжна рада 

Новоселицької 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

міський 

бюджет 

2022-10,0 

2023-10,0 

3 Сприяння розвитку 

молодіжного підприємництва, 

самозайнятості та ефективного 

просування молодих людей у 

підприємницькому середовищі 

 Молодіжна рада 

Новоселицької 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

 Не потребує 

фінансування 

4 Забезпечення діяльності 

розмовного клубу англійської 

мови  

2022 

 2023 

Молодіжна рада 

Новоселицької 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

міський 

бюджет 

2022-15,0 

2023-15,0 

5 Організація неформальної  

зустрічі молоді з лідерами 

громадської думки 

2022 

 2023 

Молодіжна рада 

Новоселицької 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

міський 

бюджет 

2022-10,0 

2023-10,0 

   
 

 

Секретар міської ради                                                Ірина МИРОНЕНКО ддСклдрдлр 


