
Проект

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Р ІШ Е Н Н Я ____

2021 сесія 8 скликання

Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання  
від 11 лютого 2016 року №  38 (зі змінами, затвердженими рішенням 

36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 707) «Про 
Обласну цільову соціальну програму «Молодь Вінниччини»

на 2016 -  2020 роки»

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні», враховуючи рішення 38 сесії 
обласної Ради 6 скликання № 893 від 24 червня 2015 року «Про Стратегію 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 
року», висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію «Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 
скликання від 11 лютого 2016 року № 38 (зі змінами, затвердженими рішенням 
36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 707) «Про 
Обласну цільову соціальну програму «Молодь Вінниччини» на 2016 -  2020 
роки» взяти до відома (додається)

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань: освіти, релігії, культури, молоді та спорту 
(Замкова Н.Л.), економіки, фінансів та бюджету (Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ

\



Додаток 1
до ріш ення сесії обласної Ради 8 скликання
в ід ______________2021 року №

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2016-2020 РОКИ

Найменування головного розпорядника коштів програми: Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації 
Найменування відповідального виконавця програми: Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації 
Найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження: Обласна цільова соціальна програма «Молодь Вінниччини» 
на 2016 -  2020 роки, затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 38 (зі змінами, затвердженими рішенням 
36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 707)

№
Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу / 
напрям діяльності

Запланований
результат

Назва, зміст заходу / напрям діяльності Досягнуті результати

І. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді

1.1
Проведення 
міжнародних, 
всеукраїнських та 
регіональних акцій, ігор 
(в т.ч. комп’ютерних), 
конкурсів, засідань за 
круглим столом, дебатів, 
семінарів, виставок, 
зборів-походів, 
семінарів-тренінгів, 
тренінгів, олімпіад, 
інтернет-олімпіад,

Виховання 
соціально активної, 
відповідальної та 
патріотично 
налаштованої 
молоді. Формування 
у молоді 
національної 
свідомості, 
підвищення рівня 
знань щодо 
історичного

Майстер-класи з виготовлення картини в 
японській техніці «Кінусайга» до Дня 
Соборності України та до Дня народження 
Т.Г.Шевченка

Розкриття у молоді творчих здібностей, 
створення умов для творчого розвитку 
особистості, залучення молодих людей до 
відзначення визначних дат. До майстер 
класів долучилося близько 400 осіб.

Участь делегації Вінницької області у 
Всеукраїнських змаганнях «Весняний рейд» 
в Черкаській області

Формування ціннісних орієнтирів і 
громадянської свідомості

Майстер-клас для дітей та молоді -  
«Шануємо Великодні традиції. Плекаємо 
націю»

Розкриття у молоді творчих здібностей, 
створення умов для творчого розвитку 
особистості, залучення молодих людей до

А

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК



змагань, зборів, 
конференцій, форумів, 
фестивалів, пленерів, 
наметових таборів, 
вишколів, зльотів, 
марафонів, 
поході в,концерті в та 
інших заходів; видання 
інформаційних та 
методичних матеріалів 
та виготовлення і 
розміщення соціальних 
фільмів, роликів та 
соціальної реклами

минулого України, 
формування у 
молодих людей 
почуття гордості 
заспіввітчизників, 
земляків та 
залучення їх до 
вивчення історії 
рідного краю крізь 
призму видатних 
постатей минулого 
та сучасності

відзначення визначних дат До майстер 
класу долучилося більше 250 осіб.

Участь делегації Вінницької області у 
Всеукраїнському форумі «Від серця 
України до серця дитини», м.Святогірськ 
Донецької області

Обласний етап Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»)

Два благодійних фестивалі польової кухні 
пам’яті Тараса Сича

Двотижневий виховно-вишкільний
пластовий наметовий табір «Берег ріки»

Двотижневий виховно-вишкільний
пластовий наметовий табір для юнаків 
«Застава Нечая»

Формування ціннісних орієнтирів і 
громадянської свідомості

Формування ціннісних орієнтирів і 
громадянської свідомості, збільшення 
чисельності молоді, яка пишається своїм 
українським громадянством 
Виховання патріотичної свідомості та 
залучення молоді до вшанування героїв 
сучасності
Виховання патріотичної свідомості та 
громадянської активності юнаків та юнок 
шляхом застосування пластових 
виховних методик
Виховання патріотичної свідомості та 
громадянської активності юнаків шляхом 
застосування пластових виховних
методик

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації



Двотижневий виховно-вишкільний
пластовий наметовий табір для юнок 
«Королівство Михайлини»

Майстер-класи для вихованців
Стрижавського дитячого будинку-інтернату 
для дітей з вадами розумового розвитку
Серія інтелектуальних ігор «ІДо?Де?Коли?»

Дебатний турнір «Кубок Фенікса»

Чотири зимових Фестивалі ленд-арту 
«Аплікація духу. Міфогенез»

Чотири дитячо-юнацьких конкурса 
естрадної творчості «Музична
парасолька»

Виховання патріотичної свідомості та 
громадянської активності юнок шляхом 
застосування пластових виховних 
методик
Сприяння духовному та моральному 
розвитку молоді, залучення молоді до 
суспільно значущої діяльності
Популяризація інтелектуальних форм 
дозвілля серед молоді, розвиток 
критичного мислення
Популяризація інтелектуальних форм 
дозвілля серед молоді, розвиток 
критичного мислення
Популяризація активних форм дозвілля, 
розвиток естетичних здібностей молоді, 
формування у молоді уявлення про 
існуючі в світі форми та тенденції 
сучасного мистецтва, виявлення та 
підтримка молодих талантів,
популяризація Вінницької області, як 
території відкритої для мистецьких 
ініціатив, налагодження обміну 
культурним досвідом між молодими 
художниками, представниками різних 
регіонів України та закордону
Виявлення та сприяння розвитку творчих 
здібностей дітей та юнацтва в жанрах 
сучасної естради, естетичне та моральне 
виховання молоді

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадм і н істрації Олександр МЕЛЬНИК



Чотири Фестивалі «Вінницька студентська 
весна»

Чотири Фестивалі-конкурса «Золотий 
птах»

Обласний дитячо-юнацький фестиваль 
мистецтв «Сурми звитяги»

Три зимових та три літніх Фестивалі 
подарунків ручної роботи «Vin Art Fest»

Розвиток студентського руху на 
Вінниччині. Об’єднано лідерів 
студентського руху; на виставці 
«Європейська освіта» проінформовано 
майбутніх абітурієнтів щодо навчальних 
закладів Вінниччини; на гала-концерті за 
участі талановитої молоді, виявлено та 
підтримано творчих студентів, 
молодіжних гуртів та колективів. 
Змістовне культурне, інтерактивне 
дозвілля для молоді; популяризація 
Вінниччини як області, що всіляко сприяє 
розвитку молоді; консолідація
студентського руху Вінниччини
Створення платформи для реалізації 
пісенних талантів дітей та молоді з
інвалідністю, сприяння їх
самоствердженню та інтеграції в
суспільство, а також привернення уваги 
громадськості до проблем дітей та
молоді з інвалідністю
Розкриття у молоді творчих здібностей, 
популяризація українських традиційних 
видів мистецтв

Підтримка творчої молоді, формування у 
відвідувачів почуття гордості за власну 
країну та її національні символи. Майстер 
класи, що були проводені в рамках 
фестивалів, допомогли долучити гостей

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК



Серія майстер-класів з виготовлення 
оберегу для дітей, які потребують особливої 
уваги та підтримки

Інформування молоді з метою підвищення 
правової освіти «Депутат: для чого він 
треба»
Покладання квітів до Дня Героїв Небесної 
Сотні

Туристсько-краєзнавчий фестиваль «Свято
весни»

Проведення вишкільного тренінгу «Шлях 
воїна»
«Андріївські вечорниці»
Виготовлення листівок до Дня Соборності 
України

Обласні етапи щорічної 
«Вифлиємський вогонь миру»

ак ц і ї

Майстер-клас з виготовлення картин в 
техніці «Кінусайга» до Дня Незалежності 
України
Акція «Повстанська ватра» до Дня 
Захисника У країни

до мистецтва ручної роботи. У заході 
взяли участь понад 400 майстрів з різних 
куточків України. Фестиваль відвідало 
близько 20 тисяч гостей
Сприяння духовному та моральному 
розвитку молоді

Підвищення правової свідомості молоді

Формування у молоді національної 
свідомості, підвищення рівня знань щодо 
історичного минулого України,
формування у молодих людей почуття 
гордості за співвітчизників, земляків та 
залучення їх до вивчення історії рідного 
краю крізь призму видатних постатей 
минулого та сучасності

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обл держад м і н істрації Олександр МЕЛЬНИК



Національно-патріотичний захід «Янгол для 
патріота»

Проект «Спільні кроки у громаді»

Проведення майстеркласів з писанкарства, у 
тому числі в техніці «Темарі»
Проведення серії майстер-класів до дня 
закоханих «Серце у долонях»
Серія тренінгів «Студії молодіжного 
розвитку»
Змагання ЕВЕС
Модель ПАРС-2017
Майстер-клас з виготовлення вітальної 
листівки до Великодня
Майстер-клас з виготовлення об’ємної 
вітальної листівки «Квіти для матусі»

IV обласний студентський дебатний турнір 
«Кубок Поділля»
День молоді в Центральному парку 
культури і відпочинку ім. М.Горького

Проведення Вінницького регіонального 
хакатону ІТ-БСОиТБ з програмованих 
роботів
Табір ІТ-ЗСОиТБ для дітей учасників АТО

Розкриття у молоді творчих здібностей, 
допомога та підтримка молодих 
талановитих авторів у сфері культури та 
мистецтва, створення умов для творчого 
розвитку особистості Популяризація 
серед молоді стимулювання молоді до 
естетичного розвитку, самоосвіти, 
інтелектуального дозвілля,
самовдосконалення; залучення більшої 
кількості молодих людей, у тому числі 
молоді з інвалідністю до змістовного 
дозвілля, підтримка інтелектуально 
обдарованої молоді, стимулювання 
інноваційної діяльності у молодіжному 
середовищі.

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержад м і н і стра ції Олександр МЕЛЬНИК



«Фотосушка» до Дня міста

III Всеукраїнський дебатний турнір «Кубок 
Фенікса»

Реалізація проекту «Увага крізь творчість»

Молодіжна Ліга «Що? Де? Коли?» з 
Олександром Андросовим

Конкурс серед шкільної молоді 
« С тарті н е й джер »

ІТ-ЯеуоІиїіоп
Акція «100-річчя бою під Крутами» Підвищення національно-патріотичної 

свідомості молоді Вінниччини через 
залучення її до відзначення визначних 
дат в історії нашої держави, а також 
закладення у свідомості підростаючого 
покоління любові до України та шани до 
творців її історії

Видання диску патріотичної пісні 
«Вшанування часників антитерористичної 
операції за бої під Дебальцево»

Підняття рівня бойового духу молоді, 
популяризація ініціатив творчої та 
активної молоді

Розважально-танцювальний конкурс 
«Стартінейджер» серед учнівської молоді 
Вінниччини.

Створення соціокультурного простору 
для гармонійного розвитку особистості, 
ознайомлення з кращими зразками 
світової та української сучасної 
танцювальної культури. Створення умов 
для формування у молоді сценічної 
культури^ запровадження нових форм

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації



дозвілєвого спілкування молоді, 
виявлення, підтримка та розвиток 
молодих талантів.

Арт-терапевтичний майстер-клас з 
виготовлення картини «Герб України» в 
техніці «Ізонитка»

Підвищення патріотичної свідомості 
молоді

3 історично-краєзнавчих квеста «Снігохід» Підвищення рівня зацікавленості молоді 
до вивчення історії та культури рідного 
краю, до зимових видів спорту

Інженерні змагання «ЕВЕС Challenge 
2018».

Розвиток аналітичних та практичних 
навичок у студентів; розвиток інженерної 
думки в Україні;підвищення рівня 
самоорганізації і самоврядування 
учасників локального осередку 
міжнародної студентської організації

Арт-терапевтичний майстер-клас з 
виготовлення листівки до дня Святого 
Валентина «Рухомі райдужні сердечка»

Отримання нових навичок у розвитку 
мілкої моторики рук учасників та 
збільшення їхнього кругозору

«Поділись любовло» Підтримка ініціатив молоді, створення 
умов для їх творчого і духовного 
розвитку, інтелектуального 
самовдосконалення

Вінницька Регіональна Ліга Сміху Об'єднання творчої, активної, 
талановитої та артистичної молоді для 
їхнього подальшого професійного

Заступник директора Департаменту 
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розвитку в рамках України та 
телебачення

Обласний етап Всеукраїнської акції 
«Зробимо Україну чистою разом!»

Виховання у молоді екологічної 
свідомості

Обласний бліц-конкурсу з веб-дизайну та 
комп’ютерної графіки

Виявлення кращих молодих веб- 
дизайнерів,
популяризація комп’ютерної графіки 
серед студентів Вінницької області

«Врятуємо від забуття» Підвищення рівня знань учасників заходу 
з історії рідного краю та вшанування 
пам’яті 99-річниці бою російсько- 
більшовицької армії та армії УНР

Вишкіл з писанкарства «100+6 писанок» Наприкінці кожного дня вишколу було 
проведено опитування. Усі учасники 
висловили бажання брати участь у 
подібних заходах від організаторів, 
також вважають цю серію вишколу 
надзвичайно цікавою та розвиваючою, 
зокрема, багато позитивних відгуків від 
батьків молодших учасників заходу

Фестиваль фотографії Створено культурний простір у сфері 
художньої фотографії та у м. Козятин та 
м. Тульчин. Створено художню виставку 
із 30 фотографій (переглянути її зможуть 
мешканці та гості м. Козятин протягом 
двох тижнів) .

Заступник директора Департаменту
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Вокально-хореографічний проект «Show 
Me What You Got»

Розвиток хореографічного та вокального 
мистецтва, залучення широкої 
громадськості і творчої інтелігенції до 
діяльності культурно-освітніх закладів і 
аматорських студій, налагодження 
творчих відносин між хореографічними 
та вокальними колективами міста (їх 
солістами).

Освіта протяг ом життя» для осіб з 
порушеннями фізичного та 
інтелектуального розвитку у громаді 
Вінниччини

Підвищення рівня соціальної 
адаптованості, загального рівня розвитку 
особистості, формування національної 
свідомості осіб з порушеннями фізичного 
та інтелектуального розвитку шляхом 
проведення корекційно-розвивальних 
заходів в громаді Вінниччини

День молоді Популяризація у молодіжному 
середовищі інтелектуального дозвілля, 
стимулювання молоді до естетичного 
розвитку, самоосвіти, 
самовдосконалення, розкриття молодих 
талантів, допомога та підтримка молодих 
талановитих авторів у сфері культури та 
мистецтва, створення умов для творчого 
розвитку особистості.

Два Кубка області з інтелектуальних ігор 
серед шкільних, студентських, молодіжних 
та дорослих команд

Виховання у школярів та молоді поваги та 
інтересу до знань і пропаганди 
інтелектуальних ігор, як засобу дозвілля 
молоді.

Заступник директора Департаменту
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облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК



Інформування молоді з метою підвищення 
правової освіти «Органи влади і їх 
повноваження»

Проект «SetUp Debate. Налаштуй Дебати»

Інформування молоді з метою підвищення 
правової освіти «Органи влади і їх 
повноваження»

Проведення серії інтелектуальних ігор для 
учнівської та студентської молоді

підвищення рівня правової освіти учнів 
професійно-технічних училищ,
технікумів та студентської молоді 
Вінницької області.
Правова грамотність молоді а також їх 
обізнаність з діяльністю різних гілок 
влади, місцевих органів сприятиме 
активізації молоді, збільшенню рівня 
відповідальності та довіри в суспільстві 
до державних установ та інституцій 
влади.
Проведено серії дебатних шкіл в 
Вінницькій області в містах: Гайсин, Бар, 
Козятин, Жмеринка, Вінниця, участь в 
яких взяло 90 школярів та студентів 
віком від 15-25 років, мешканці даних 
міст, з метою ознайомлення з освітньою 
технологією дебати
Підготовлено та видано інформаційні 
брошури про функції різних гілок влади 
накладом 1000 примірників,
поінформовано 500 учнів ПТУ та 
студентів ВУЗів і технікумів
Студентська та учнівська молодь мала 
можливість показати свої знання та 
ерудицію під час змагань у різних видах 
інтелектуальних ігор. Реалізація подібних 
заходів до/Гомагаг молоді отримати

Заступник директора Департаменту
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додаткові знання, підвищити рівень 
ерудованості.

«МесІіа’п’ОО» Розвиток громадянського суспільства, 
формування самоіміджу та
самопрезентації суспільних об’єднань, 
формування у громадських активістів 
навичок і досвіду інформування громади 
про діяльність різноманітних ІГС

Апробація збірки тренінгових методик з 
розвитку функціональних компетенцій у 
молоді

Розповсюдження тренінгових методик 
роботи з молоддю. Тренінгові принципи і 
методи адаптовані до певної вікової 
категорії з урахуванням особливостей 
молодіжного середовища.

Інтеграційна школа особистого розвитку 
жінок м. Вінниці та Вінницької області

Проведено 4 інтегровані тренінги, а саме: 
Я+ти=інклюзивне суспільство», 
«Створення власного соціального 
бренду», «Проектний менеджмент», 
«Соціальне наставництво» (4 години 
кожен) для жінок з порушеннями 
фізичного розвитку, матерів дітей з 
інвалідністю і жінок з числа представниць 
державних та громадських організацій.

«Онлайн-курс «Як навчитись 
медіаграмотності під-час карантину?»

Сприяння розвитку молоді та їхнього 
самовдосконалення, подальшого 
формування комфортного середовища 
для життя, розвитку грамотності в 
інформаційному полі

Заступник директора Департаменту 
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ТехноквестІТ-Бсоиїз 2020 Розвиток сучасних ІТ - технологій і 
поширення молодіжного руху ІТ- 
ЗСОШ Л, засвоєння навичок і знань з 
основ програмування та робототехніки.

Серія інтелектуально-розважальних ігор 
Що? Де? Коли? Онлайн

Підвищено загальний рівень освіченості 
серед молоді та загалом населення 
Вінницької області,
- забезпечено виконання умови 
карантинних заходів, в тому числі 
шляхом залучення населення до 
інтелектуальних ігор в онлайн-форматі в 
даний період;
- участь в змаганнях із інтелектуальних 
ігор молоді та населення, що 
представляли 19 адміністративних 
одиниць області (м. Вінниця, Вінницький 
район, м. Хмільник, Хмільницький 
район, м. Могилів-Подільський, 
Могилів-Подільський район, м. Козятин. 
Козятинський район, Тиврівський район, 
Немирівський район, Калинівський 
район, м. Ладижин, м. Жмеринка, 
Жмеринський район, Липовецький 
район, Барський район, Літинський 
район, Шаргородський район, 
Гайсинський район)
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Онлайн курс з Дебатної майстерності Короткострокові: проведено три онлайн 
модуля, учасники отримали знання та 
навички з критичного та аналітичного 
мислення, розвинули навички 
ораторського мистецтва, толерантності, 
поваги до опонентів та підвищили свій 
рівень знань.
Довгострокові: розвинений онлайн 
дебатний рух, записані 3 модуля для 
подальшого розвитку молоді, завдяки 
розвитку критичного мислення 
підвищиться рівень усвідомленості 
стосовно суспільно важливих проблем, 
що буде сприяти підвищенню активності 
молоді до їх вирішення, учасники надалі 
будуть брати участь у дебатиих турнірах

12-годинний марафон до Дня молоді Відзначення Дня молоді, сприятння 
активній участі молоді та представників 
молодіжних організацій у житті 
суспільства

Навчання дебатній майстерності за 
британським форматом

Формування навичок критичного 
мислення у молоді та популяризації 
інтелектуальних ігор серед молоді

II. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді

2.1 Проведення
міжнародних.

Недопущення
продажу

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю 
«Мама, тато, я -  спортивна сім’я»

Популяризація активних видів 
відпочинку, залучення до рухової 
активності

Заступник директора Департаменту
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всеукраїнських та 
регіональних акцій, 
конкурсів, засідань за 
круглим столом, дебатів, 
семінарів, виставок, 
семінарів-тренінгів, 
тренінгів, конференцій, 
форумів, фестивалів, 
наметових таборів, 
вишколів, походів, 
зборів-походів та інших 
заходів; видання 
інформаційних та 
методичних матеріалів 
та виготовлення і 
розміщення соціальних 
роликів та реклами

неповнолітнім 
алкогольних та 
тютюнових виробів, 
підвищення рівня 
поінформованості 
молодих людей 
щодо проблем, 
пов’язаних із 
тютюнопалінням, 
вживанням 
алкоголю, 
наркотичних 
речовин;.
створення умов для
надання молоді
альтернативи
вживання
наркотичних та
психотропних
речовин.
Популяризація у
молодіжному
середовищі

Заступник директора Департаменту
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«Навчальний модуль для координаторів 
Вінницької області»

Розвиток лідерських якостей та 
комунікативних здібностей, 
напрацювання проектів у напрямку 
популяризації активного та здорового 
способу життя

«Контроль продажів» в рамках обласного 
етапу Всеукраїнської акції 
«Відповідальність починається з мене»

Спільно з представниками поліції в 
рамках Акції в області було проведено 
304 рейди по перевірці торговельних 
закладів з метою виявлення фактів 
реалізації алкогольної та тютюнової 
продукції дітям, під час яких встановлено 
136 вказаних порушень.

Три Обласних фестивалі «Будь молодим - 
живи активно!»

Утвердження здорового способу життя 
серед молоді області, створення умов для 
надання молоді альтернативи вживання 
наркотичних та психотропних речовин. 
Популяризація у молодіжному 
середовищі здорового та активного 
способу життя. Залучення більшої 
кількості молодих людей до занять 
фізичною культурою та спортом. Понад 
270 учасників з усіх районів та міст 
обласного значення, 20 локації, в яких 
кожен міг проявити себе



здорового та 
активного способу 
життя. Залучення 
більшої кількості 
молодих людей до 
занять фізичною 
культурою та 
спортом.

Звітно-навчальний модуль для 
координаторів Вінницької області з 
інформаційно-профілактичної акції 
«Відповідальність починається з мене»

Недопущення продажу неповнолітнім 
алкогольних та тютюнових виробів, 
підвищення рівня поінформованості 
молодих людей щодо проблем, 
пов’язаних із тютюнопалінням, 
вживанням алкоголю, наркотичних 
речовин;, створення умов для надання 
молоді альтернативи вживання 
наркотичних та психотропних речовин

Участь у Всеукраїнському таборі «Юний 
рятувальний»

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

Проведення щорічних заходів до Дня 
пам’яті померлих від СНІДу

Профілактики та боротьби з 
ВІЛ/СНІДом, донесення до молоді 
важливість та актуальність проблеми та 
шляхів мінімізації ризиків зараження

Акція «Молодь проти тютюнопаління» Розповсюдження інформаційних 
матеріалів про небезпеку тютюнопаління 
та вплив цигарок на здоров’я чоловіків, 
жінок, дітей серед вінничан та гостей 
міста

«Не ігноруй -  зафарбуй» Здійснення рейдів задля знищення 
наркореклами на вулицях населених 
пунктів області

III. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компеїен гностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)
3.1 Проведення 

міжнародних, 
всеукраїнських та

Створення умов для
підвищення
професійних

Чотири міжрайонні форуми «В єдності -  
сила! В силі -  перемога!»

Проведення низки тренінгів, 
спрямованих на розвиток лідерських 
якостей та особиодених
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регіональних семінарів, 
семінарів-тренінгів, 
тренінгів (базових, 
спеціалізованих, для 
тренерів) з метою 
виконання програми 
підготовки працівників, 
які працюють з 
молоддю, із залученням 
державних службовців 
молодіжної сфери та 
представників 
молодіжних 
громадських 
організацій, 
"Молодіжний 
працівник" і видача 
зазначеним працівникам 
відповідних 
сертифікатів

компетентностей 
молодіжних лідерів, 
а також фахівців, які 
працюють з 
молоддю; наділення 
активної молоді 
області
інструментами 
залучення коштів 
міжнародних та 
європейських фондів 
Створення умов для 
забезпечення 
суб'єктності молоді 
у формуванні та 
реалізації державної 
молодіжної політики

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
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компетентностей молодіжних лідерів, 
практичні завдання та напрацювання 
спільних міжрайонних проектів. Участь 
взяло 165 молодих людей

«Школа молодого лідера» Підвищення рівня знань, обізнаності 
молоді у сучасних аспектах проблемних 
питань, для формування свідомої та 
активної молоді

«Інформаційні кампанії для ГО -  від ідеї до 
успіху»

Громадські лідери області отримали 
розуміння щодо необхідності активізації 
власної діяльності та широкого 
інформування територіальних громад про 
свою роботу, налагодження партнерських 
відносин із іншими громадськими 
організаціями, органами влади, медіа, як 
ефективного механізму реалізації 
місцевих ініціатив.

«Школа лідера» Формування у молоді нового активного 
погляду на громадську діяльність, 
надання поштовху до власного розвитку, 
активізація їх як молодих лідерів

Сім навчальних кущових триденних 
семінарів-тренінгів «Створюємо світ без 
бар’єрів»

Підвищення стандартів надання 
соціальних послуг особам з інвалідністю, 
залучення молодих людей з інвалідністю 
до процесу прийняття рішень та втілення 
реформ у містах та районах Вінницької 
області

Одноденний заключний форум 
«Створюємо світ без бар’єрів»

Олександр МЕЛЬНИК



Інформаційні кампанії для громадських 
організацій «Від ідеї - до успіху»

«Включення людей 3 інвалідністю в 
процеси реформ»

Участь молоді з області у всеукраїнських 
заходах, спрямованих на набуття молодими 
людьми знань, навичок та інших 
компетентностей поза системою освіти

Чотири обласних базових тренінга 
«Молодіжний працівник»

Реалізація проекту «Вінницький обласний 
молодіжний центр»

Підвищення професійних 
компетентностей молодіжних лідерів, 
фахівців, що працюють з молоддю, 
збільшення кількості активної молоді в 
області

У форматі тренінгу було підвищено 
компетентність працівників, які 
працюють з молоддю в територіальних 
громадах області, розглянуто нові кейси 
та напрями які будуть полегшувати 
співпрацю та матимуть вагомий кінцевий 
якісний результат. За час дії навчальної 
програми свою кваліфікацію підвищили 
43 фахівці, які працюють над розвитком 
молоді у своїх громадах

Створення центру для розвитку та 
самовдосконалення молоді, проведення 
заходів для реалізації молодіжних 
ініціатив

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК



Конференція «Розвиток молодіжних 
центрів»

Представлення нового молодіжного 
середовища для молоді області, 
підвищення якості та ефективності 
реалізації заходів для молоді; наділення 
активної молоді області інструментами 
залучення коштів міжнародних та 
європейських фондів

Інклюзивний наметовий табір «Школа 
самостійного життя»

Реалізація заходів для людей з 
інвалідністю, підвищення їх професійних 
навичок та компетенций

Табір-семінар «Школа рівних 
можливостей»

Форум «Студентське самоврядування 
Вінниччини»

Реалізація заходів для молоді, силами 
молоді, залучення молоді до формування 
та реалізації молодіжної політики в

Форум «Студентська рада Вінниччини»

Виготовлення відеороликів щодо реалізації 
молодіжної політики, висвітлення 
інформації про реалізацію молодіжної 
політики у соціальних мережах, веб- 
порталах та засобах масової інформації.

Підвищення якості та ефективності 
реалізації заходів для молоді

Тренінг-семінар «Ро Бійі» Покращення взаємозв'язків між 
студентами різних навчальних закладів 
для кращої комунікації при реалізації 
подальших проектів.

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадм і ністрації Олександр МЕЛЬН ИК



Школа молодіжного політика 60 учасників заходу умовно були
поділені на 3 партії, кожна з яких 
розробила по 5 законопроектів, а також 
презентувала програму партії та її 
ідеологію. Було залучено 6 спікерів. 
Проектом досягнуто основні завдання 
заходу: залучення представників 
громадських організацій з числа 
«новачків» до реалізації власних 
ініціатив із висвітленням у медіа; 
підвищення обізнаності членів 
територіальних громад про діяльність 
громадських організацій; підвищення 
ефективності взаємодії громадського 
сектору, органів влади та ЗМІ шляхом 
налагодження партнерських зв’язків 

VI Національна асамблея Консолідовано найперспективнішу
частину медичного студентства навколо 
основних проблем профільної галузі 
заради пошуку нових, незаангажованих, 
креативних, доцільних рішень; 
формування прошарку національної 
інтелігенції в галузі сучасної медицини; 
впровадження найновіших методик 
набуття студентами практичних навичок; 
поширення ідей доказовості, вичерпності

Інформаційні кампанії для громадських 
організацій -  від ідеї до успіху!



IT-SCOUTS spring

Туристсько-краєзнавчий семінар «Свято 
Весни»

Фабрика щирого сервісу

Розроблено методику навчання молоді 
основам робототехніки та конструювання 
роботів; проведено кваліфікацію 40 
молодих людей на знання основ 
програмування схем на базі Агбиіпо; 
створено обласну наукову ініціативну 
групу ІТ-БСОиТБ з напрямку 
конструювання роботів_________________
Формування у учасників активної 
громадянської позиції та змоги розкрити 
творчий та лідерський потенціал його 
учасників, інформації щодо можливості 
реалізації в активному молодіжному 
середовищі завдяки участі у 
семінарських заняттях, заняттях в 
природі, інтелектуальних та активних 
ігрових комплексах, з використаннях 
пластової (скаутської) методики
Залучено значну частину активної 
громади районів-учасників до участі в 
покращенні рівня сервісу в своїх містах, 
шляхом надання ними якісного 
зворотного клієнтського зв'язку 
власникам бізнесів та керівникам 
державних установ та проведено промо- 
кампанію серед молодих керівників МСБ 
по покращенню рівня доступності 
організацій та установ міста для людей з 
інвалідністю /

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадм і н істрації Олександр МЕЛЬНИК



Реалізація проекту «Обласний молодіжний 
центр «Квадрат»

Підвищення якості та ефективності 
реалізації заходів для молоді, наділення 
активної молоді області інструментами 
залучення коштів

Відкриття Обласного молодіжного центру 
«Grand Opening KVADRAT»

Підвищення якості та ефективності 
реалізації заходів для молоді, наділення 
активної молоді області інструментами 
залучення коштів

Національний семінар з інформування та 
консультування молоді

Допомога молоді у захисті своїх прав на 
доступ до повної та достовірної 
інформації у різних сферах суспільного 
життя, яка, зокрема, сприяє її здатності 
критично мислити.
Напрацьовано стратегію розвитку якісної 
молодіжної інформаційної політики в 
Україні з метою задоволення 
інформаційних потреб молоді та 
застосування принципів Європейської 
молодіжної інформаційної хартії

2 майстер-класи з надання першої 
домедичної допомоги

Обізнаність молоді в наданні першої 
домедичної допомоги та вміння 
використовувати ці навички у 
екстримальних ситуаціях.

Серія кооперативних ігор «СвітГромад» Гра задумана і розроблена як інструмент 
навчання (в тому числі і самонавчання) 
для людей, яким не байдужий розвиток 
своїх громад.

Треніпг-семінар «Ро Suti» Покращення взаємозв’язків між 
студентами різних навчальних закладів

Заступник директора Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

/



для кращої комунікації при реалізації 
подальших проектів.

Інженерні змагання «Nationali Round of 
EBEC 2019»

Розвиток інженерної думки в Україні для 
практичних та аналітичних навичок у 
студентів

Видання збірки тренінгових методик з 
розвитку функціональних компетенцій у 
молоді

Популяризація розвитку функціональних 
компетенцій у молоді. Привернення 
уваги до розвитку емоційного інтелекту у 
молоді. Підготовлено та видано збірники 
тренінгових методик розвитку 
функціональних компетенцій у молоді 
накладом 500 примірників

Підведення підсумків роботи громадських 
організацій у Вінницькій області

Зустріч зібрала представників 
громадських організацій задля 
отримання зворотного зв’язку та 
планування напрямів розвитку на 
наступний рік

Акція «Стіна кохання» Акція до Дня всіх закоханих зібрала 
понад 1000 вінничан та гостей міста. 
Бажаючі отримали для себе цікаву 
інформацію про функціонування та 
діяльність Студентської ради 
Вінниччини

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадм і и істрації Олександр МЕЛЬНИК



Благодійний захід «Місце щасливих дітей» Організовано серію майстер-класів від 
професіоналів своєї справи для дітей та 
дорослих, виступів запрошених гостей, а 
також збір коштів для лікування 1,5- 
річної дівчинки, яка бореться з 
нейробластомою 4 стадії

Стратегічна сесія Студентської ради 
Вінниччини

Створено стратегію розвитку 
Студентської ради Вінниччини 2020- 
2022 з покроковим планом дії

Форум «Можливості ОСС. Версія -  
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»

Навчання голів студентських 
самоврядувань. Під час роботи форуму 
його учасники також обговорювали 
питання про роль органів студентського 
самоврядування відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту»; про 
фінансування студентських рад, 
написання проектів та розрахунок 
кошторису.

«Розвиток інновацій та креативності 
молоді Поділля за методологією «Дизайн- 
мислення»

Проведено модулі коучингу за темою 
“Дизайн-мислення” для 40 осіб із числа 
студентів та підприємців Вінниччини. 40 
осіб отримали нові необхідні знання та 
навички методології «Дизайну 
мислення». Завдяки використанню та 
впровадженню нових методик, які до 
цього часу не використовувались в 
Вінниці, молодь Поділля отримає 
фундамент для розвитку інновацій та 
креативності. / /

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК



Конкурс веб-дизайну та комп’ютерної 
графіки

Розвиток молоді яка буде займатися 
комп’ютерною графіку та вигравати 
конкурси на різних рівнях

Перегляд кінострічок мовою оригіналу 
«Tea Party»

Саморозвиток та інтелектуальне 
самовдосконалення молоді, отримання 
нових знань та навичок для реалізації себе 
у майбутньому. Підтримка ініціатив 
молодих людей у їх прагненні до розвитку 
компетенций

Проведення тренінг-семінару з 
самооборони

Популяризація здорового способу життя, 
отримання нових знань та навичок у 
забезпеченні власної безпеки.

Проведення благодійного заходу 
«Vinnytsia Fantasy Fest»

Проведення майстер-класів та розповідь 
про популярних фантастичних герої 
діткам, які ними захоплюються

IT-Scouts Spring 2019 Розвиток сучасних ІТ - технологій і 
поширення молодіжного руху ІТ- 
БСОиТБ, засвоєння навичок і знань з 
основ програмування та робототехніки.

Вінницька Студентська республіка Поширення студентами області своїх 
ідей, обговорення проблем та формування 
стратегії прогресивного розвитку регіону.

Благодійний захід «Місто щасливих дітей» Організовано серію майстер-класів від 
професіоналів своєї справи для дітей та 
дорослих, виступів запрошених гостей, а 
також збір коштів для лікування 17- 
річного Олександра Дозореця, який 
хворіє на важку хронічну ниркову 
недостатність

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержад м і н істрації Олександр МЕЛЬНИК



Довгостроковий проект 
«ОТГ-ФЕСТ молодь в дії»

Обласний довгостроковий проект дає 
можливість громадським організаціям 
розказати про свою діяльність, 
налагодити контакти для подальшого 
розвитку організацій на локальному рівні, 
розвинути активну молодь за допомогою 
розвитку неформальної освіти для 
саморозвитку.

IT-Scouts Spring 2020 Розвиток сучасних ІТ - технологій і 
поширення молодіжного руху ІТ- 
БСОиТБ, засвоєння навичок і знань з 
основ програмування та робототехніки.

Звітно-виборча конференція Студентської 
ради Вінниччини

Обрано склад IV каденції Студентської 
ради Вінниччини, розроблено 
календарний план заходів Студентської 
ради Вінниччини на 2020/2021

Робочі зустрічі в територіальних громадах 
щодо створення молодіжних рад 
«Прокачана молодіжна рада -  розвинена 
громада»

Забезпечення активної участі молоді та 
представників молодіжних організацій у 
житті суспільства, надання методичних 
рекомендацій щодо формування 
молодіжних рад в об’єднаних 
територіальних громадах

Звітна конференція «Становище молоді 
Вінниччини»

Забезпечення висвітлення та 
інформування представників інститутів 
громадянського суспільства, лідерів 
учнівського/студентського 
самоврядування про хід виконання

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК



заходів програми та обговорення проекту 
програми на наступні 5 років

Призначення та виплата щомісячних 
іменних стипендій облдержадміністрації та 
обласної Ради членам Президії 
Студентської ради Вінниччини

Створення умов для забезпечення 
суб’єктності молоді у формуванні та 
реалізації державної молодіжно політики, 
забезпечення ефективної діяльності 
органів студентського самоврядування

Форум молодіжних рад «Прокачена 
молодіжна рада -  розвинена громада»

Створення умов для забезпечення 
суб'єктності молоді у формуванні та 
реалізації політики на рівні громади

IV. Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)

4.1
Проведення 
міжнародних, 
всеукраїнських та 
регіональних акцій, 
виставок, ігор (в т.ч. 
компютерних), 
конкурсів, виставок, 
засідань за круглим 
столом, дебатів, 
семінарів, семінарів- 
тренінгів, конференцій, 
форумів, видання

Формування 
позитивного іміджу 
підприємця, 
збільшення кількості 
молодих людей, 
зайнятих у малому 
та середньому 
бізнесі.

Серія навчань з фінансової грамотності 
«FinlQ International»

Сприяння адаптації в соціальному 
середовищі та в нових економічних 
умовах, сприяння зайнятості та 
самозайнятості молоді

«Власна справа на селі» Отримання практичної інформації про 
відкриття власної справи від бізнесменів; 
юридичні аспекти створення та ведення 
власної справи; історію успіху та секрети 
швидкого старту бізнесмена у сфері 
агробізнесу; навички організації відділу 
продажу; інструменти для побудови 
ефективної комашщ
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інформаційних та 
методичних матеріалів 
та виготовлення і 
розміщення соціальних 
фільмів, роликів та 
соціальної реклами

Серія ділових ігор «Креативні паралелі» Набуття вмінь аналізувати конкретні 
практичні ситуації і приймати рішення, 
розуміння мистецтва побудови ділових 
відносин

«Вінниччині потрібні молоді підприємці» Підвищено рівень обізнаності молоді 
щодо необхідності та можливостей 
ведення підприємницької діяльності та в 
довгостроковій перспективі сприятиме 
збільшенню кількості нових 
зареєстрованих молодих підприємців.

«Молодіжний регіональний форум 
«Working in Ukraine NOW»

Громада Вінниччини та навчальні 
заклади проінформовано (35 ПТУ та 46 
ВНЗ) про початок та суть проекту 
“Working in Ukraine NOW”, висвітлено 
основні проблеми ринку праці та методи 
їх вирішення в рамках проекту

«Волонтер в дії» Розробка заходів щодо популяризації та 
розповсюдження волонтерства в області

Серія розвиваючих тренінгів для молоді 
«Атрибутика розвитку»

Створення умов для розвитку молоді та 
сприяння у виборі майбутньої професії, 
розвиток лідерських здібностей, 
сприяння у працевлаштуванні

Проведення тренінгу-семінару для 
волонтерів

Проведення семінару для волонтерів, які 
в майбутньому можуть бути залучені до 
проведення різноманітних заходів у всіх 
сферах діяльності
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Розробка стратегії розвитку волонтерського 
руху на Вінниччині

Серія тренінгів «Студії молодіжного 
розвитку»

Семінар-тренінг в рамках проекту 
«Розвиток професійної компетенції молоді 
із залученням діючих підприємницьких 
практик».
Проведення серії тренінгів «Фабрика 
щирого сервісу» в рамках проекту 
«Розвиток професійної компетенції молоді 
із залученням діючих підприємницьких 
практик»

Удосконалення та створення покрокового 
розвитку волонтерства на рівні області з 
створенням платформи для ГО, бізнесу та 
ініціативних груп_______________________
Отримання учасниками практичних 
вмінь у чотирьох сферах: у 
психологічній самоідентифікації та 
мотивації, контактах з успішними 
людьми (бізнесмени, промоутери, 
менеджери), сучасному українському та 
європейському волонтерстві та у 
самовдосконаленні у лідерських якостях
Допомога молодим підприємцям у 
становленні власного бізнесу

Залучено значну частину активної 
громади районів-учасників до участі в 
покращенні рівня сервісу в своїх містах, 
шляхом надання ними якісного 
зворотного клієнтського зв'язку 
власникам бізнесів та керівникам 
державних установ. Проведено промо- 
кампанію серед молодих керівників МСБ 
по покращенню рівня доступності 
організацій та установ міста для людей з 
інвалідністю, а також по збільшенню 
екологічної свідокфсті та
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відповідальності, при здійсненні 
підприємницької діяльності

«Місто професій» Студентська Академія Волонтеріату 
представляла локацію «Волонтерство». 
Волонтери надали діткам змогу 
спробувати себе у такій не звичній для 
всіх професії.

Проведення церемонії нагородження 
«Кращий волонтер »

Обрання кращих волонтерів та подальша 
популяризацію на рівні області

«Working in Ukraine NOW» Проект «Working in Ukraine NOW» 
допоможе молоді Вінницької області 
отримати ресурси для започаткування 
власної справи. Отримано 100 бізнес-ідей 
для участі у конкурсі. Відібрано 3 бізнес -  
ідеї, створено для них промоційні 
матерали. 100 учасників отримали он
лайн консультативну підтримку у 
розробці та написанні бізнес-планів

Форум «VinVolonter» Популяризація волонтерського руху на 
Вінниччині, тренінгове навчання 
молодих людей, які бажають займатися 
волонтерською діяльністю у своїх 
громадах

Серія тренінгів для молоді «BUSINESS- 
УЧЕБКА»

Завдяки використанню та впровадженню 
нових методик, та знайомством із 
досвідом кращих підприємств, учасники 
проекту будуть вмотивовані працювати у 
Вінницькій області.
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Програма особистісного та професійного 
розвитку «Державотворець»

Було ознайомлено молодь з публічною 
адміністрацією та процесами 
державотворення, її залучено до 
розроблення, ухвалення управлінських 
рішень і контролю за їх виконанням, 
подальшої професійної діяльності на 
державній службі та службі в органах 
місцевого самоврядування через 
організацію освітньо-профорієнтаційних 
стажувань.

VI. Надання фінансової підтримки громадським організаціям
6.1 Проведення конкурсу з 

визначення програм 
(проектів, заходів), 
розроблених 
інститутами 
громадянського 
суспільства, відповідно 
до постанови Кабінету 
Міністрів України від 
12 жовтня 2011 р. № 
1049

Проведення 
конкурсу 
громадських 
організацій 
фінансування 
розроблених 
програм, заходів з 
місцевих бюджетів

серед

на

ними

Сприяння участі 
громадських 
організацій області у 
конкурсах на
отримання грантів 
від міжнародних 
фондів

Проведення конкурсу відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 
12 жовтня 2011 р. № 1049

Проект «Молодіжний лідерський кемп 
2018»

За результатами конкурсу 2 громадські 
організації отримали фінансування на 
реалізацію власних проектів, 
спрямованих на розвиток молоді в 
області

Учасниці кемпу відзначили покращення 
знань щодо тендерної рівності, прав 
жінок, протидії тендерному насильству й 
тендерній дискримінації. У підсумковому 
анкетуванні відзначено конкретні зміни 
у власному ставленні до проблематики 
тендерної рівності, прав жінок , протидії 
тендерному насильству й тендерній 
дискримінації.
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Проект «Формування інклюзивної політики 
у Вінницькій області»

Налагодження комунікативних процесів 
осіб з інвалідністю з ровесниками без 
інвалідності, що сприяло підвищенню 
активності та соціалізації молоді з 
інвалідністю. Сприяння розвитку 
інклюзивного середовища

VII. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва
7.1 Проведення 

міжнародних, 
всеукраїнських та 
регіональних акцій, ігор 
(в т.ч. компютерних 
змагань та ігор), 
конкурсів, засідань за 
круглим столом, дебатів, 
семінарів, виставок, 
семінарів-тренінгів, 
тренінгів, конференцій, 
форумів, фестивалів, 
пленерів, наметових 
таборів, вишколів. 
походів,зборів- 
походів.концертів та 
інших заходів; видання 
інформаційних та 
методичних матеріалів 
та виготовлення і 
розміщення соціальних 
роликів та реклами

Здійснення 
міжнародних 
молодіжних обмінів, 
у тому числі у 
рамках реалізації 
навчальної програми 
"Молодіжний 
працівник” та 
проведення 
відповідних 
конкурсів 
(співробітництво з 
Польщею та 
Литвою, іншими 
країнами)
Активна участь 
молоді та 
представників 
міжнародних і 
українських 
молодіжних 
організацій у житті 
суспільства, у т.ч. 
проведення

«Партнерство молоді -  шлях до ЄС»

Участь делегації Вінницької області у 
Всесвітньому кубку «Enactus World Cup 
2016» у м. Торонто (Канада)

Два Обласних табора-форума «Молодь 
Вінниччини -  інвестиція в майбутнє»

Міжнародний молодіжний 
ImageMappingStina_____________

Табір

Міжнародна акція, спрямована на 
підвищення інноваційного співробітництва 
української та закордонної молоді «Літній 
освітньокультурний курс ІТ-курс BEST»

Українсько-німецькі зустрічі «Вінниччина у 
роки Другої світової війни»_______________

Ознайомлення з країною ЄС -  Польщею, 
її культурою, історією, звичаями, 
налагодження тісних партнерських 
стосунків між молоддю двох сусідніх 
держав________________________________
Команда Вінницького національного 
технічного університету, яка єдиною 
представляла Україну на турнірі проектів 
у Канаді, зайняла третє місце, отримавши 
кубок та медалі ЕпасШз.
Напрацювання актуальних проектів для 
розвитку молоді в області, залучення 
молоді до прийняття управлінських 
рішень_______________________________
Проведення заходів, до яких долучено 
молодь з інших країн. Забезпечення 
обміну досвідом молоддю Вінниччини на 
теренах Польщі
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щорічних
молодіжних форумів 
Участь українських 
молодіжних 
делегацій у 
міжнародних акціях, 
іграх (в т.ч. 
компютерних 
змагань), конкурсах, 
засіданнях за 
круглим столом, 
дебатах, семінарах, 
виставках,
семінарах-тренінгах, 
тренінгах, 
конференціях, 
форумах, 
фестивалях, 
пленерах, наметових 
таборах, ви школах, 
походах, концертах 
та інших заходах

СвєнтокшиськоВінницька 
молодих лідерів__________

академія

Участь молодіжних активістів у 
Міжнародному фестивалі «Beauty around me

Участь делегації Вінницької області у 
міжнародному проекті «Слідами 
фантастичних звірів»_____________________
Сьвєнтокшисько-Вінницька 
молодих лідерів

Академія

Свьєнтокшиське-Вінниччина: для молоді

Участь делегації Вінницької області у 
«Свьєнтокшиській Студентській
Республіці»

«Школа міжнародного досвіду організації 
молодіжного руху»

Забезпечення участі молодих лідерів у 
міжнародних заходах

Забезпечення міжнародного молодіжного 
співробітництва; розвиток партнерських 
відносин між молоддю з сусідніх держав. 
Інтеграція української молоді в 
європейські та світові молодіжні 
структури
Обмін досвідом та покращення 
молодіжної роботи
Забезпечення міжнародного молодіжного 
співробітництва; розвиток партнерських 
відносин між молоддю з сусідніх держав. 
Інтеграція української молоді в 
європейські та світові молодіжні 
структури______________________________
Вивчення та використання набутого 
європейського досвіду у розв’язанні 
суспільно значущих проблем

Три Обласних молодіжних форума 
«Вінниччина молодіжна -  ініціюй та дій»

Забезпечення активної участі молоді 
Вінниччини, членів молодіжних 
громадських організацій у житті 
суспільства. Залучення молодих людей до 
процесів прийняття рішень, що 
безпосередньо вибивають на їх життя.
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Онлайн-конференція з представниками 
Молодіжного Сейміку Свєнтокшиського 
воєводства

Напрацювання міжнародного он-лайн- 
проєкту та перспектив міжкультурного 
обміну

2 Обласних зимових «Білих» форумів Забезпечення активної участі членів 
молодіжних громадських організацій у 
житті суспільства, підвищення рівня 
обізнаності молоді знань з органами 
виконавчої влади та отримання 
практичних навичок у написанні проектів
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2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№ Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Затверджено

програмою Виконано

Рівень 
виконання до 

затвердженого 
програмою (%)

1. Показники продукту
1.1. Кількість молодих людей, охоплених 

заходами Програми у загальній кількості 
населення віком від 14 до 35 років тис. осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

293,5 296,4 101,0

1.2. Кількість проведених заходів, спрямованих 
на посилення профілактики 
правопорушень у процесі підвищення 
рівня правових знань, правової культури та 
правової поведінки молоді

шт.

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтерне і-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

222 212 95,5

1.3. Кількість молодих людей, які взяли участь 
в заходах, спрямованих на посилення 
профілактики правопорушень у процесі 
підвищення рівня правових знань, правової 
культури та правової поведінки молоді

тис. осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

5,9 5,7 96,0

1.4. Кількість проведених заходів, спрямованих 
на формування патріотичної свідомості 
молоді, зокрема у навчальних закладах і у 
молодіжному середовищі, шляхом 
розвитку історичної пам'яті; популяризація 
української культури і народних традицій; 
усвідомлення національної своєрідності; 
залучення молоді до суспільно значущої 
діяльності

шт

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

253 253 100,0

Заступник директора Департаменту
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1.5. Кількість молодих людей, які взяли участь 
в заходах, спрямованих на формування 
патріотичної свідомості молоді, зокрема у 
навчальних закладах і у молодіжному 
середовищі, шляхом розвитку історичної 
пам’яті; популяризація української 
культури і народних традицій; 
усвідомлення національної своєрідності; 
залучення молоді до суспільно значущої 
діяльності

тис. осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

17,0 18,2 107,3

1.6. Кількість молодих людей, які нагороджені 
премією Верховної Ради України за внесок 
молоді у розвиток парламентаризму, 
місцевого самоврядування та Премією 
Кабінету Міністрів України за особливі 
досягнення молоді в розбудові України

осіб офіційні інтернет-ресурси 5 6 120,0

1.7. Кількість молодих людей, які отримали 
Гранти Президента України 
* за інформацією Міністерства молоді та спорту 
України з 2016 року конкурс на отримання Грантів 
Президента України не проводиться

осіб друковані видання, офіційні інтернет- 
ресурси 8 0 0*

1.8. Кількість проведених заходів, спрямованих 
на виховання у молоді почуття особистої 
та національної гідності, подолання 
комплексів меншовартості, формування 
шанобливого ставлення до внеску 
національних меншин у державотворчі 
процеси України

ПІТ.

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

68 68 100,0

1.9. Кількість молодих людей, які взяли участь 
у заходах, спрямованих на виховання у 
молоді почуття особистої та національної 
гідності, подолання комплексів

тис.осіб
положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді

4,9 5,2

/ 7

105,5
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меншовартості, формування шанобливого 
ставлення до внеску національних меншин 
у державотворчі процеси України

райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

1.10. Кількість видань молодих літераторів шт. Друковані видання, інтернет-ресурси 200 190 95,0
1.11. Кількість проведених обласних та 

районних молодіжних форумів шт.

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, звіти відділів з 
питань молоді райдержадміністрацій, 
міст обласного значення

23 24 104,3

1.12. Кількість молодих людей, які взяли участь 
у роботі форумів

осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

750 1900 253,3

1.13. Кількість проведених заходів, спрямованих 
на формування бережливого ставлення до 
навколишнього природного середовища III т.

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

590 620 105,0

1.14. Кількість молодих людей, які взяли участь 
у заходах, спрямованих на формування 
бережливого ставлення до навколишнього 
природного середовища

тис. осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

4,9 6.1 125,5

1.15. Кількість проведених заходів, спрямованих 
на підтримку ініціатив молоді, створення 
умов для її творчого і духовного розвитку, 
інтелектуального самовдосконалення

ИІТ.

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси. 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

490 538 109,7

1.16. Кількість молодих людей, які взяли участь 
у заходах, спрямованих на підтримку 
ініціатив молоді, створення умов для її

тис. осіб
положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді

7,5 м , 188,0
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творчого і духовного розвитку, 
інтелектуального самовдосконалення

райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

1Л 7. Кількість проведених заходів, спрямованих 
на підвищення рівня здоров’я молоді, 
популяризація та утвердження здорового і 
безпечного способу життя та культури 
здоров’я серед молоді

шт.

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

253 273,5 108,1

1.18. Кількість молодих людей, які взяли участь 
у заходах, спрямованих на підвищення 
рівня здоров'я молоді, популяризація та 
утвердження здорового і безпечного 
способу життя та культури здоров’я серед 
молоді

тис. осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

17,0 21,3 125,3

1Л 9. Кількість проведених заходів, спрямованих 
на сприяння зміцненню психічного 
здоров'я молодих людей, формування 
внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та 
соціальному середовищі; забезпечення 
репродуктивного здоров’я молоді, 
популяризація серед молоді знань з 
безпеки життєдіяльності

шт.

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

230 230 100,0

1.20. Кількість молодих людей, які взяли участь 
у заходах, спрямованих на сприяння 
зміцненню психічного здоров’я молодих 
людей, формування внутрішньої культури 
їх взаємин у сім’ї та соціальному 
середовищі; забезпечення репродуктивного 
здоров'я молоді, популяризація серед 
молоді знань з безпеки життєдіяльності

тис. осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

4,2 4,8 113,8

1.21. Кількість молодих людей, які взяли участь 
у міжнародних, всеукраїнських та 
регіональних акціях, засіданнях за круглим

осіб
положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді

4,2 100.0
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столом, дебатах, семінарах, виставках, 
семінарах-тренінгах, тренінгах, 
конференціях, форумах, вишколах, 
походах, зборах-походах, навчальних 
модулях та інших заходах для спеціалістів, 
що працюють з молоддю, представників 
громадських молодіжних організацій, 
органів студентського самоврядування, 
молодіжних активістів, у т.ч. участь 
регіональних представників у навчальних 
модулях за програмою підготовки 
молодіжних працівників (Youth Worker)

райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

1.22. Проведення аналізу існуючої мережі 
установ, які працюють з молоддю, та 
розвиток на їх базі молодіжних центрів, 
виходячи з потреби конкретного регіону

шт.

рішення 31 сесії обласної Ради 7 
скликання від 26 квітня 2018 року у 
Вінницькій області утворено 
Комунальний заклад «Обласний 
молодіжний центр «Квадрат»

1 1 100,0

1.23. Розвиток неформальних форм роботи з 
молоддю шляхом організації наметових 
таборів, включаючи їх разове 
облаштування, без створення стаціонарних 
закладів та тематичних молодіжних змін

тие.осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій. міст обласного 
значення

3.1 3,1 100,0

1.24. Видання інформаційних та методичних 
матеріалів та виготовлення і розміщення 
соціальних роликів та реклами з метою 
інформаційного забезпечення державної 
політики у молодіжній сфері та комунікацій 
молоді у межах України і зарубіжжя

шт.

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

10 10 100,0

1.25. Кількість проведених заходів, спрямованих 
на сприяння діяльності органів 
студентського самоврядування та 
Студентською Радою Вінниччини

шт.
положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді

220 220

/ /

100,0
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райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

1.26. Кількість молодих людей, які взяли участь 
в заходах, спрямованих на розвиток 
студентського самоврядування тис. осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

1,6 1,6 100,0

1.27. Кількість соціально активної та 
талановитої молоді, що пройшла 
стажування в органах державної влади та 
місцевого самоврядування

осіб

наказ директора Департаменту про 
проходження стажування, звіти 
відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

90 50 55,5

1.28. Кількість молодих людей, які взяли участь 
у заходах, спрямованих на спрямування 
професійних інтересів молоді за формулою: 
«інформування —  навчання — тестування 
— залучення», формування усвідомлених 
мотивів вибору певного виду діяльності, що 
забезпечить задоволення матеріальних і 
духовних потреб молоді

тис. осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

3,1 3,1 100,0

1.29. Кількість молодих людей, які взяли участь 
у заходах, спрямованих на сприяння їх 
працевлаштуванню, стажуванню на 
робочих місцях та залученню до суспільно 
значущої діяльності як способу 
забезпечення вторинної зайнятості

тис. осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

3,1 3,1 100,0

1.30. Кількість молодих людей, які взяли участь 
у заходах, спрямованих на розвиток 
молодіжного підприємництва, 
самозайнятості та ефективного просування 
молодих людей у підприємницькому 
середовищі, у тому числі кількість

тис. осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

3,4 3,4 100,0
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молодих людей, які взяли участь у 
Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів 
підприємницької діяльності серед молоді

1.31. Кількість молоді, залученої до 
волонтерської діяльності

тис. осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

3,4 3,8 111,8

1.32. Кількість молодих людей, які охоплені 
тимчасовою зайнятістю за допомогою 
Вінницького обласного молодіжного 
центру праці

осіб інформація Вінницького обласного 
молодіжного центру праці 125 125 100,0

1.33. Кількість молодих людей, які взяли участь 
у заходах, спрямованих на підтримку та 
соціальну інтеграцію внутрішньо 
переміщених дітей та молоді

осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій. міст обласного 
значення

1000 1000 100,0

1.34. Кількість заходів, спрямованих на 
підтримку студентської молоді 
переміщеного Донецького Національного 
Університету

П ІТ .
положення про реалізацію заходів, 
календарні плани 14 14 100,0

1.35. Кількість заходів, проведених Вінницьким 
обласним молодіжним центром праці ІІІТ .

інформація Вінницького обласного 
молодіжного центру праці 110 110 100,0

1.36. Кількість молодих людей, які взяли участь 
у заходах з питань підприємницької 
діяльності осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

1410 1624 115,2

1.37. Кількість бізнес-планів, поданих на 
обласний конкурс П ІТ .

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді

130 т
Ж,/ / /

100,0
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райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

1.38. Кількість громадських організацій, які 
взяли участь у конкурсі на фінансування 
розроблених ними програм, заходів з 
місцевих бюджетів

п іт .

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

50 55 110,0

1.39. Здійснення міжнародних молодіжних 
обмінів, у тому числі у рамках реалізації 
навчальної програми "Молодіжний 
працівник" та проведення відповідних 
конкурсів (співробітництво з Польщею та 
Литвою,іншими країнами)

П ІТ.

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

20 20 100,0

1.40. Кількість молодих людей, які взяли участь 
у заходах, спрямованих на посилення 
участі молоді та представників 
міжнародних і українських молодіжних 
організацій у житті суспільства, у т.ч. у 
щорічних молодіжних форумах

осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

700 838 119,7

1.41. Кількість молодих людей, які взяли участь 
у міжнародних акціях, іграх (в т.ч. 
компютерних змагань), конкурсах, 
засіданнях за круглим столом, дебатах, 
семінарах, виставках, семінарах-тренінгах, 
тренінгах, конференціях, форумах, 
фестивалях, пленерах, наметових таборах, 
вишколах, походах,концертах та інших 
заходах

тис.осіб

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

1,4 1,8 128,6

1.42. Кількість програм, реалізованих 
громадськими організаціями ПІТ.

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді

260 270
У?

103,8
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райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

1.43. Кількість молодіжних громадських 
організацій

шт.

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

38 37 97,4

1.44 Кількість виробленого інформаційного 
продукту з питань реалізації державної 
молодіжної політики: теле радіопрограм, 
тематичних рубрик, вкладишів у 
друкованих ЗМІ тощо

[III

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

305 305 100,0

2.Показники ефективності
2.1. Питома вага молодих людей, охоплених 

заходами програми у загальній кількості 
населення віком від 14 до 35 років

%

положення про реалізацію заходів, 
календарні плани, інтернет-ресурси, 
звіти відділів з питань молоді 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення

71 78 110,0

2.2. Питома вага молодіжних громадських 
організацій від загальної кількості 
громадських організацій області

%
ЗМІ, соціальні мережі, звіти відділів з 
питань молоді райдержадміністрацій, 
міст обласного значення

22 22 100

2.3. Збільшення кількості самозайнятої молоді
%

ЗМІ, соціальні мережі, соціологічні 
дослідження, звіти відділів з питань 
молоді райдержадміністрацій, міст 
обласного значення

16,1 15,0 93,2

2.4. Питома вага коштів, залучених з інших 
джерел фінансування для реалізації 
програм, розроблених молодіжними 
громадськими організаціями

% положення про реалізацію заходів, 
творчі звіти 17,92 16,2

/ 1 У//

90,4
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3.Показники якості

3.1. Збільшення кількості людей, які беруть 
активну участь у формуванні та реалізації 
державної молодіжної політики

% соціологічне дослідження 22,8 34,6 151,8

3.2. Збільшення кількості громадських 
організацій, що працюють у сфері 
молодіжної політики з розрахунку на 1 
тисячу молодих людей

шт.
ЗМІ, соціальні мережі, звіти відділів з 
питань молоді райдержадміністрацій, 
міст обласного значення

12 14 116,7

3.3. Підвищення у молодих людей області 
рівня бажання жити у своїй країні

% соціологічне дослідження 73,0 31,5 43,2

3. Аналітичний описовий звіт щодо:
3.1. Додаткових заходів, не передбачених Програмою.

Протягом 2016 -  2020 років Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації за підтримки 
Міністерства молоді та спорту України забезпечив організацію та проведення у Вінницькій області 10 Всеукраїнських заходів, 
для фінансування яких з державного бюджету було виділено 2 015 019 грн.
3.2. Стан фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді.

Загальний обсяг коштів обласного бюджету, необхідних для реалізації Обласної цільової соціальної програми «Молодь 
Вінниччини» на 2016 -  2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 38 (зі 
змінами, затвердженими рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року №  707), за увесь період її дії 
становить 13 228,8 тис. грн., виділено та використано коштів обласного бюджету -  9 809,1 тис. грн, що становить 74,1% від 
запланованого обсягу фінансування.
3.3. Результати реалізації Програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності 
реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді.

За період реалізації Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2016 -  2020 роки в середньому 
рівень досягнення запланованих показників становить 109%.

Заступник директора Департаменту
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Найнижчий рівень виконання (43,2%) спостерігається за показником «підвищення у молодих людей області рівня 
бажання жити у своїй країні», що пов’язано з низкою проблем. За результатами соціологічного дослідження становища молоді 
у Вінницькій області, причинами бажання молоді виїхати зі свого населеного пункту є відсутність можливостей для 
саморозвитку в місті або селі, де проживає молода людина (43,6% від тих, хто хотів би виїхати зі свого населеного пункту), а 
також безробіття, відсутність роботи та низька заробітна плата (27,4% респондентів).

Також невисоким є рівень виконання за показником «кількість соціально активної та талановитої молоді, що пройшла 
стажування в органах державної влади та місцевого самоврядування» -  55,5%, що пов’язано, перш за все, з небажанням органів 
державної влади та місцевого самоврядування залучати до стажування молодих людей, а також з низьким рівнем 
поінформованості молоді про наявність можливості проходження такого стажування.

Водночас, за окремими показниками рівень виконання знаходиться на запланованому рівні, або перевищує його, зокрема, 
створено обласний молодіжний центр (100%), забезпечено проведення заходів, спрямованих на сприяння діяльності органів 
студентського самоврядування та Студентською Радою Вінниччини (100%) та залучення молоді до участі у таких заходах 
(100%), залучено громадські організації до реалізації програм у сфері молодіжної політики (103,8%), кількість молодих людей, 
які взяли участь у заходах, спрямованих на формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища є 
більшою, від запланованої та становить 115,5%; у заходах, спрямованих на підтримку ініціатив молоді, створення умов для її 
творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення -  188%; у заходах, спрямованих на підвищення рівня 
здоров’я, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді -  125,3%, у 
міжнародних акціях, іграх (в т.ч. компютерних змагань), конкурсах, засіданнях за круглим столом, дебатах, семінарах, 
виставках, семінарах-тренінгах, тренінгах, конференціях, форумах, фестивалях, пленерах, наметових таборах, вишколах, 
походах,концертах та інших заходах -  128,6%; проведено 24 молодіжні форуми( 104,3%), участь у яких взяло 1900 молодих 
людей з усієї області (253,3%).

Аналіз окремих показників виконання Програми вказує на необхідність посилення роботи у сферах:
-  підвищення рівня здоров’я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та 

культури здоров’я, зокрема репродуктивного, серед молоді;
-  залучення молоді до волонтерської діяльності;
-  створення умов ДІ 

молоді);
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-  підвищення рівня участі молоді у суспільному житті та процесах ухвалення рішень, діяльності інститутів 
громадянського суспільства, органах учнівського та студентського самоврядувань;

-  підвищення рівня інституційної спроможності молодіжних та дитячих громадських організацій.
Протягом періоду дії Програми, робота Департаменту спрямовувалася на забезпечення суб’єктності молоді при 

формуванні та реалізації молодіжної політики. Впроваджено інструменти щодо участі молоді у процесах ухвалення рішень, 
розвитку молодіжної роботи в громадах, започатковано проекти для самореалізації та сталого розвитку молоді, зокрема, 
розвиваються молодіжні консультативно-дорадчі органи, створено комунальний заклад «Вінницький обласний молодіжний 
центр «Квадрат», проводяться навчання для розвитку компетентностей фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі за 
програмою «Молодіжний працівник», здійснюється фінансова підтримка проектів громадських організацій, розширюється 
міжнародне молодіжне співробітництво.
3.4. Проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини 
виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення).

Проблемні питання:
-  не бажання громадських організацій долучатись до реалізації Програми у зв ’язку з необхідністю подання повного 

пакету документів та подальшого звітування;
-  не бажання молоді вікової категорії 30+ залучатись до проведених заходів; 

незначна кількість молодих лідерів;
-  недостатній рівень кадрового забезпечення в територіальних громадах області та професійних компетентностей 

фахівців, які працюють з молоддю;
-  низький рівень розвитку інфраструктури у молодіжній сфері (молодіжні простори, центри);
-  низький рівень залучення молоді до вирішення актуальних проблем своїх громад, в тому числі через молодіжні 

консультативно-дорадчі органи.
Шляхи вирішення:
-  роз’яснювальна робота (тренінги, семінари) представниками органів державної влади щодо правильності формування 

повного пакету документів, механізму освоєння державних коштів, тощо;
-  проведення інформаційних кампаній щодо реалізації молодіжної політики (у тому числі за бюджетні кошти); 

покращення кадрового забезпечення та підвищення рівня компетентностей фахівців, які працюють з молоддю;
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-  покращення рівня розвитку інфраструктури у молодіжній сфері шляхом створення/перепрофілювання існуючих 
установ, які працюють з молоддю у молодіжні центри/простори;
-  сприяння створенню та ефективному функціонуванню молодіжних консультативно-дорадчих органів в усіх 
територіальних громадах області.

3.5. Висновки та пропозиції щодо:
-  впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону:
Реалізація програми безпосередньо впливає на показники соціально-економічного розвитку та відповідає основним цілям

та пріоритетам Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року.
-  доцільності продовження виконання програми:
Існує доцільність затвердження Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2021 -  2025 роки, 

оскільки забезпечується розширення можливостей розвитку потенціалу молоді як значної частини людського ресурсу 
Вінниччини для її активної участі у всіх сферах життя області.

-  уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування, 
переліку виконавців, строків виконання.

Не потребують.
4. До звіту також необхідно додати всі продукти (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої 
продукції), виготовлені в рамках Програми та фотозвіт.
Презентація додається.

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК
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