
проект

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ____

2020 сесія 7 скликання

Про Обласну цільову соціальну програму 
підтримки молодіжного технічного скаутського руху ІТ-8СОиТ8

на 2021-2025 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону Укршни «Про 
місцеве самоврядування», законів України «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні», «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в У кр^ і» , Указу Президента України від 03 вересня 
2020 року № 371 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку 
ІТ-індустрії в Укршні», Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на 
період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів від 10 
липня 2019 року №526-р. Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2027 року, затвердженої рішенням 42 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року №921, враховуючи 
клопотання обласної державної адміністрації та висновки постійних комісій 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини, з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Обласну цільову соціальну програму підтримки молодіжного 
технічного скаутського руху ІТ-8СОиТ8 на 2021-2025 роки (далі - Програма), 
(додаток 2).

2. Рекомендувати:
2.1. Районним державним адміністраціям, районним радам, міським 

радам міст обласного значення, об’єднаним територіальним громадам 
розробити та затвердити програми підтримки молодіжного технічного 
скаутського руху ІТ-8СОиТ8 на 2021-2025 роки та забезпечити їх виконання.

2.2. Обласній державній адміністрації, районним державним 
адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення:

2.2.1. Організувати безумовне виконання заходів, передбачених 
Програмою.



2.2.2. Фінансування Програми здійснювати з обласного, районних, 
міських бюджетів та інших джерел, незаборонених законодавством. Щороку 
при формуванні відповідних бюджетів, передбачати видатки на фінансування 
заходів Програми.

2.3.3. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, 
районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст 
обласного значення інформувати про хід виконання Програми Департамент 
соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації один раз 
на півроку до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, для узагальнення 
та інформування обласної Ради до 20 числа місяця, що настає за звітним 
періодом.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань: освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.), бюджету, фінансів та 
обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Д одаток 1 
до ріш ення 
7 скликання 
від

сесії обласної Ради

_ _ 2 0 2 0  року №

1.1. Загальна характеристика Обласної цільової соціальної програми 
підтримки молодіжного технічного скаутського руху 1Т-8СОиТ8 на 2021- 
2025 роки

1 Ініціатор розроблення програми;
Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

2
Дата, номер і назва розпорядчого 
документу органу виконавчої влади про 
розроблення програми

Указ Президента України від ЗО вересня 2010 
року № 927 «Про заходи щодо розвитку 
системи виявлення та підтримки обдарованих і 
талановитих дітей та молоді»; Указ 
Президента України від 03 вересня 2020 року 
№ 371 «Про заходи щодо створення 
сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії в 
Україні»: Закон України «Про нaцioнaJ^ьнy 
програму інформатизації»

3 Розробник програми
Департамент coцiaJ^ьнoï та молодіжної 
політики облдержадміністрації

4 Співрозробники програми

Департаменти та управління 
облдержадміністрації. Департамент 
інформаційних технологій Вінницької міської 
ради, молодіжні громадські організації

5 В ідповідальний виконавець програми Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

6 У часники програми

Департамент соціальної та молодіжної 
пол ітики облдержадм ін істрації:
Департаменти та управління 
облдержадм і н і страції; 
райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення;
Вінницький національний технічний 
університеї; громадські організації

7 Терміни реалізац ії програми 2021-2025 роки

8
П ерелік м ісцевих бю дж етів, які 
прийм аю ть участь у виконанні 
програми (для ком плексних програм)

Обласний, районі та бюджети ОТГ

9
Загальний обсяг ф інансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього

13555,0 тис. гри.

9.1 в тому числі бю дж етних кош тів 10670,0 тис. гри.

- 3 них кош тів обласного бю джету 9940.0 тис. грн.

10 О сновні дж ерела ф інансування 
програми Обласний, інші місцеві бюджети ^



Додаток 2
до рішення сесії обласної Ради 
7 скликання
від _________ ^2020 року №

Ресурсне забезпечення 
Обласної цільової соціальної програми підтримки молодіжного 

технічного скаутського руху ІТ-8С011Т8 на 2021-2025 роки

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 

виконання Програми
2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік Всього витрат на 

виконання Програми
обсяги ресурсів всього, в 
тому числі: 2535,0 2575,0 2665,0 2815,0 2965,0 13555,0
обласний бюджет І 910,0 І 904,0 1 948,0 2 042,0 2 136,0 9 940,0
Інші місцеві бюджети 120,0 130,0 140,0 160,0 180,0 730.0
кошти небюджетних джерел 505,0 541,0 577,0 613,0 649,0 2885,0



Напрями діяльності та заходи 
Обласної цільової соціальної програми підтримки молодіжного 

технічного скаутського руху їТ -8С О иТ 8 на 2021-2025 роки

Додаток З 
до рішення 
скликання 
від

сесії обласної Ради 7 

 2020 року

№ Н азва напрям у Перелік заходів Термін Виконавці Джерела О рієнтовні обсяги фінансування О чікуваний
діяльності (пріоритетні програми виконання ф інансуванн (тис. грн) результат
завдання) заходу я у тому числі за роками

І. С півпраця влади , громади та  бізнесу V напрямі розвитку науково-технічного потенціалу молоді
Н алагодження Проведення круглих 2021-2025 рр. Департаменти Обласний 20,0 202 і р. Формування
співпраиі органів столів, конференцій, Щорічно облдержадміністра бюджет 22,0 2022 р. експертної спільноти
держ авної влади та нарад, воркшопів, тощо у ші: соціальної та 24,0 2023 р. для подальшого
органів місцевого сфері програмування. молодіжної 26,0 2024 р. напрацювання
сам оврядування, бізнес- робототехніки, вивчення політики, освіти і 28,0 2025 р. науково-
структур та ІТ спеціальностей науки. методологічної бази
громадських об’єднань міжнародного
в напрям і розвитку співробітництва та
молодіжного технічного регіонального За потреби, в 2021 р.
скаутського руху розвитку.

Департамент
інформаційних
технологій
Вінницької міської
ради.
Вінницький
національний
технічний
університет,
інститути
громадянського
суспільства (за
згодою), бізнес-
структури (за
згодою)

Інші місцеві 
бюджети

межах
передбачених 
коштів в 
місцевих 
бюджетах

2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

1.2. С прияння проведенню Проведення о б л а с н и к ^ 2021-2025 рр. Департаменти Обласний 40,0 2021 р. Напрацювання нових
заходів 3 підвищ ення (районних) У // ІДорічно облдержадміністра бюджет 42.0 2022 р. методик гурткової



кваліф ікації. семінарів для керівників ції: соціальної та 44,0 2023 р. роботи 3 вивчення ІТ
залученню гуртків, секцій, шо молодіжної 46,0 2024 р. спеціальностей.
громадських працюють у сфері політики, освіти і 48,0 2025 р. робототехніки та
організацій та робототехніки, науки. технічних навичок і
ініціатив, програмування, вивчення міжнародного 2021 р. вмінь
використання їх досвіду 1Т спеціальностей співробітництва та Інші місцеві За потреби,в 2022 р.
для  розробки наукових регіонального бюджети межах 2023 р.
посібників, розвитку. передбачених 2024 р.
рекомендацій тошо Департамент коштів в 2025 р.
3 вивчення технічних інформаційних місцевих
спеціальностей технологій 

Вінницької міської 
ради.
Вінницький 
національний 
технічний 
університет, 
громадські 
організації (за 
згодою), бізнес- 
структури (за 
згодою)

бюджетах

/ . і . С при яння здійсненню Організація та проведення 2021-2025 pp. Департамент Обласний 100,00 2021 р. Поширення найбільш
заходів шодо відкритого обласного Щорічно соціальної та бюджет 110,00 2022 р. успішних методик
впровадження новітніх фестивалю майстер-класів молодіжної 120,00 2022 р. серед вчителів
методик 3 вивчення 3 методик вивчення ІТ політики 130,00 2024 р. гуртків та курсів у
технічних спеціальностей облдержадміністра 140.00 2025 р. Вінницькій області
спеціальностей ції.

Департамент 
інформаційних 
технологій 
Вінницької міської 
ради.
Вінницький
національний
технічний
університет

Інші місцеві 
бюджети

Небюджетні
джерела

За потреби, в 
межах
передбачених 
коштів в 
місцевих 
бюджетах

20,0
22,0
24.0
26.0
28,0

202 і р. 
2022 р. 
2022 р.
2024 р.
2025 р.

2021 р.
2022 р. 
2022 р.
2024 р.
2025 р.

l / g  II. Р озвиток інф раструктури для підтримки молодіжного технічног о скаутського руху



2 .!. Забезпечення 
орган ізаи ії літніх 
таборів 3 денним 
перебуванням з 
вивченням  ІТ, 
робототехніки, 
схемотехніки, 
ком п’ю терної трафіки, 
дизайну роботів тошо

Організація та проведення 
літніх денних таборів «1Т- 
SCOUTS» при 
Вінницькому
національному технічному 
університеті

202 J-2025 pp. 
Червень-серпень

Вінницький
національний
технічний
університет

НебюджетнІ
джерела

100,00
100,00
\00,00
100,00
100,00

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

Забезпечено 
змістовний 
відпочинок на час 
літніх канікул для 
дітей міста Вінниці.

2.2. С творення умов для Створення обласної 2022 p. Департамент Обласний 100,00 2021 р. Можливість
роботи гуртків тренувальної бази з соціальної та бюджет 100,00 2022 р. тренуватись на
пілотування дронів, кіберспорту молодіжної 100,00 2023 р. сучасному обладнанні
безпілотних літальних політики 100,00 2024 р. і підвищувати
ап аратів  (БП ЛА ), облдержадміністра 100,00 2025 р. технічний рівень
роботів, кіберспорту, ції,
спортивного Вінницький
програм ування національний НебюджетнІ 20,0 2021 р.

технічний джерела 22,0 2022 р.
університет 24,0 2023 р.

26,0 2024 р.
28,0 2025 р.

Створення та забезпечення 2021-2025 pp. Департамент бюджет За потреби.в 2021 р. Розвиток спортивного
роботи секцій спортивного Щорічно інформаційних Вінницької межах 2022 р. профамування та
програмування технологій ОТГ передбачених 2023 р. розвиток

Вінницької міської коштів в 2024 р. алгоритмістики.
ради. місцевих 2025 р. Підтримка здібних
Департамент бюджетах молодих математиків
соціальної та та профамістів
молодіжної
політики НебюджетнІ Спонсорська 2021 р.
обл держадм і н істра джерела участь 2022 р.
ЦІЇ, 2023 р.
Вінницький 2024 р.
національний 2025 р.
технічний
університет

Організація та проведення 2021-2025 pp. Департамент Обласний 30,00 2021 р. Посилення уваги до
міжгурткових IT-SC01JTS Щорічно соціальної та бюджет 35,00 2022 р. роботи гуртків що
з м а г а ї^  3 hard and soft молодіжної 40,00 2023 р. забезпечують

політики 45,00 2024 р. вивчення ІТ
облдержадміністра 50.00 2025 р. спеціальностей та

шЯй ції. сучасних технічних



Департамент 
інформаційних 
технологій 
Вінницької міської 
ради.
Вінницький
національний
технічний
університет

Інші місцеві 
бюджети

Небюджетні
джерела

За потреби, в 
межах
передбачених 
коштів в 
місцевих 
бюджетах

10,0
12,0
14.0
16.0 
18,0

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

навичок.

2.3. Забезпечення розвитку Підтримка осередків 2021-2025 рр. Департамент Обласний 140,00 2021 р. Розвиток мережі
матеріально-технічної молодіжного технічного Щорічно соціальної та бюджет 130,00 2022 р. осередків технічного
бази для підтримки скаутського руху в ОТГ молодіжної 120,00 2023 р. скаутського руху.
молодіжного технічного політики П0,00 2024 р.
скаутського руху ІТ- облдержадм і н істра 100,00 2025 р-
8С О иТ 5 ції.

Вінницький Небюджетні 15,0 2021 р.
національний джерела 17,0 2022 р.
технічний 19,0 2023 р.
університет 21,0 2024 р.

23,0 2025 р.
Підтримка RND центру на 2021-2025 рр. Департамент Обласний 240,00 2021 р. Створення та
базі Квадрат та ВНТУ Щорічно інформаційних бюджет 230,00 2022 р. забезпечення роботи

технологій 220,00 2023 р. дослідницької
Вінницької міської 210,00 2024 р. лабораторії для
ради. 200,00 2025 р. роботи молодих
Департамент дослідників в сфері ІТ
соціальної та
молодіжної За потреби, в
політики Інші місцеві межах 2021 р.
облдержадміністра бюджети передбачених 2022 р.
ції. коштів в 2023 р.
Вінницький місцевих 2024 р.
національний бюджетах 2025 р.
технічний
університет, КЗ
Вінницький Небюджетні 15,0 2021 р.
обласний джерела 17,0 2022 р.

/т у молодіжний центр 19,0 2023 р.
«Квадрат» 21,0 2024 р.



23,0 2025 р.
2.4. Створення передумов Сертифікація КО 2021-2022 рр. Департамент Коштів не потребує Зниження відсотку

для забезпечення «Інформаційно- освіти і науки цифрового розриву
цифровізації соціально аналітичний центр 3 облдержадміністра серед соціально
вразливих верст обслуговування установ ції, КО вразливих верств
населення соціального захисту 

населення» про 
запровадження методики 
щодо навчання базовим 
навичкам користування 
ПК

«Інформаційно-
аналітичний центр
3 обслуговування
установ
соціального
захисту
населення»

населення області

Організація та проведення 2021-2025 рр. Департамент Обласний 140,0 2021 р.
на базі КО «Інформаційно- Щорічно соціальної та бюджет 130,0 2022 р.
аналітичний центр 3 молодіжної 120,0 2023 р.
обслуговування установ політики 110,0 2024 р.
соціального захисту обл держадм і н істра 100,0 2025 р.
населення» курсів, гуртків. ції, КО
секцій, тренінгів, семінарів «Інформаційно-
тощо для навчання аналітичний центр
базовим навичкам 3 обслуговування
користування ПК та установ
електронними сервісами соціального
держави захисту

населення»
Створення, наповнення. 2021-2025 рр. Департамент Обласний 200,0 2021 р.
адміністрування Єдиного Щорічно соціальної та бюджет 100,0 2022 р.
інформаційного порталу молодіжної 50,0 2023 р.
соціальної та молодіжної політики 50,0 2024 р.
сфери Вінницької області обл держадм і н істра 50,0 2025 р.
на базі КО «Інформаційно- ції, КО
аналітичний центр 3 «Інформаційно-
обслуговування установ аналітичний центр
соціального захисту 3 обслуговування
населення» установ

соціального
захисту
населення»

3.1. Забезпечення 
проведення заходів з 
розвитку та_________

Організація т^р о в ел ен н я  
Відкритогом н нъ о го  
Хакатону жішофамованих

III. П опуляризації науково-технічної творчості серед молоді
2021-2025 рр. 
Щорічно

Департамент
інформаційних
технологій

Обласний
бюджет

150.00
160.00 
170,00

2021 р.
2022 р.
2023 р.

Представлення 
кращих українських
розробок в_________



популяризації 
молодіжного технічного 
скаутського руху ІТ- 
8С О иТ 8

роботів Вінницької міської
ради,
Департамент 
соціальної та 
молодіжної 
політики
облдержадміністра
ції.
Вінницький
національний
технічний
університет

Інші місцеві 
бюджети

НебюджетнІ
джерела

180,00
190.00

20.0 
22,0
24.0
26.0 
28,0

2024 р.
2025 р.

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

моделюванні та 
програмуванні 
рухомих роботів і 
самопересувних 
пристроїв керованих 
на базі
математичного ядра.

Організація та проведення 2021-2025 рр. КЗ Вінницький Обласний 50,00 2021 р. Створення та
перегонів програмованих Щорічно обласний бюджет 60,00 2022 р. розширення
керованих рухових роботів молодіжний центр 70,00 2023 р. спільноти

«Квадрат», 80,00 2024 р. програмістів, які
Департамент 90,00 2025 р. займаються
соціальної та програмуванням
молодіжної рухомих роботів.
політики Інші місцеві За потреби, в Заохочення крашнх
облдержадміністра бюджети межах 2021 р. учасників та
ЦІЇ, передбачених 2022 р. поширення успішного
Вінницький коштів в 2023 р. досвіду.
національний місцевих 2024 р.
технічний бюджетах 2025 р.
університет.
Департамент
інформаційних НебюджетнІ 10.0 2021 р.
технологій джерела 12,0 2022 р.
Вінницької міської 14,0 2023 р.
ради 16,0 2024 р.

18.0 2025 р.
Організація та проведення 2021-2025 рр. КЗ Вінницький Обласний 120,0 2021 р. Розповсюдження
мобільного «Технічного Щорічно обласний бюджет 130,0 2022 р. технічного
квесту» 3 проведенням молодіжний центр 140,0 2023 р. скаутського руху на
етапів в ОТГ Вінницької «Квадрат», 150,0 2024 р. ОТГ Вінницької
області, Департамент 160.0 2025 р. області.

соціальної та Популяризація ІТ
молодіжної інші місцеві За потреби, в 2021 р. навичок серед дітей



політики
облдержадм і ністра 
ції.
Вінницький
національний
технічний
університет

бюджети

Небюджетні
джерела

межах
передбачених 
коштів в 
місцевих 
бюджетах

10.0
12,0
14.0
16.0 
18,0

2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

та молоді в сільській 
місцевості.

3.2. Забезпечення розвитку Організація та проведення 2021-2025 рр. Департамент Інші місцеві 50,00 2021 р.
кіберспорту та Відкритого МІСЬКОГО Щорічно інформаційних бюджети 60,00 2022 р.
спортивного чемпіонату м. Вінниці з технологій 70,00 2023 р.
програм ування кіберспорту серед Вінницької міської 80,00 2024 р.

школярів та студентів ради. 100,00 2025 р.
Вінницький
національний
технічний 45,00 2021 р.
університет Небюджетні 45,00 2022 р.

джерела 45,00 2023 р.
45,00 2024 р.
45,00 2025 р.

Організація та проведення 2021-2025 рр. Департамент Обласний 50,00 2021 р.
Обласного етапу Щорічно соціальної та бюджет 55,00 2022 р.
міжнародного змагання з молодіжної 60,00 2023 р.
кіберспорту (DOTA, політики 65,00 2024 р.
FORTIVITE, C ounter- облдержадм і н істра 70,00 2025 р.
Strike, S ta rC raft, та  інші) ції.

Вінницький Небюджетні 150,0 2 0 2 1 р.
національний джерела 150,0 2022 р.
технічний 150.0 2023 р.
університет 150,0 2024 р.

150,0 2025 р
Організація та проведення 2021-2025 рр. Департамент Інші місцеві 70,00 2021 р. Популяризація
Міської спартакіади (C++, Щорічно інформаційних бюджети 70.00 2022 р. програмування, як
Pyton, Assembler) зі технологій 70,00 2023 р. виду
спортивного Вінницької міської 80.00 2024 р. інтелектуального

и П програмування ради. 80.00 2025 р. спорту серед молоді
Вінницький Вінниччини.
національний Небюджетні Спонсорська 2 0 2 1 р.



технічний джерела участь 2022 р.
університет 2023 р.

2024 р.
2025 р.

3.3. Забезпечення участі у Участь команд і 2021-2025 рр. Департамент Обласний 100,00 202 1 р. Здобуття досвіду
В сеукраїнських та розробників 3 Вінницької Щорічно інформаційних бюджет 100,00 2022 р. участі, обмін та
М іжнародних заходах області у Всеукраїнських технологій 100,00 2023 р. вивчення новинок в

та Міжнародних Вінницької міської 100,00 2024 р. ІТ. Мотивація до
конкурсах, хакатонах. ради, 100,00 2025 р. вдосконалення і
змаганнях, виставках. Департамент нових розробок.
олімпіадах тощо соціальної та Небюджетні 10,0 2021 р. Підняття

молодіжної джерела 10,0 2022 р. престижності області
політики 10,0 2023 р. серед інших областей
облдержадміністра 10,0 2024 р. України
ції. 10,0 2025 р.
Вінницький
національний
технічний
університет

IV. С творення умов для реалізації креативних та інноваційних ідей молоді
4./. С прияння Започаткування 2021-2025 рр. Департаменти Обласний 100,0 2021 р. Здійснення молодими

розвитку науково- проведення Обласного Щорічно обл держа дм і ністра бюджет 120,0 2022 р. науковцями.
технічного потенціалу наукового конкурсу ції; соціальної та 140,0 2023 р. винахідниками.
та інноваційного Вінниччини молодіжної 160,0 2024 р. розробниками
підприєм ництва молоді політики, освіти і 180,0 2025 р. досліджень, які мають
Із залученням  бізнес- науки. практичне
структур та міжнародного застосування
потенційних інвесторів співробітництва та

регіонального
розвитку.
Департамент
інформаційних
технологій
Вінницької міської
ради.
Вінницький
національний
технічний
університет,
громадські
організації (за
згодою), бізнес-

Небюджетні
джерела

30.0
40.0
50.0
60.0 
70,0

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.



структури (за
згодою)

Створення інноваційної 2021-2025 рр. Департаменти Обласний 300,0 2021 р.
екосистеми шляхом Щорічно облдержадміністра бюджет 350,0 2022 р.
започаткування ци: соціальної та 400,0 2023 р.
проведення стартап шкіл. молодіжної 450,0 2024 р.
фестивалів Інноваційних політики, освіти і 500,0 2025 р.
проектів, бізнес- науки.
інкубаторів тощо міжнародного

співробітництва та
регіонального
розвитку.
Департамент
інформаційних
технологій
Вінницької міської
ради.
Вінницький 
національний 
технічний 
університет, 
фомадські 
організації (за 
згодою), бізнес- 
структури (за 
згодою)

Інші місцеві 
бюджети

НебюджетнІ
джерела

За потреби, в 
межах
передбачених 
коштів в 
місцевих 
бюджетах

50.0
60.0
70.0
80.0 
90,0

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

V. М оніторинг результатів виконання П рогоами
5.1. Забезпечення Організація і проведення ^2021-2025 рр. Департамент Обласний 30,0 2021 р. Своєчасний та

здійснення оцінки опитувань, соціологічних Щорічно соціальної та бюджет 30,0 2022 р. якісний моніторинг
ефективності заходів, та інших досліджень щодо молодіжної 30,0 2023 р. ефективності
що реалізую ться на результатів виконання політики 30,0 2024 р. проведених заходів.
обласному та місцевих Програми облдержадміністра 30,0 2025 р. визначення цінностей
рівнях ції, КО

«Інформаційно-
аналітичний центр
3 обслуговування
установ
соціального
захисту
населення»

та потреб молоді 
Вінницької області



Додаток 4 
до рішення сесії обласної Ради 
7 скликання
від______________ 2̂020 року
№

Результативні показники Обласної цільової соціальної програми підтримки молодіжного 
технічного скаутського руху ІТ-8СОиТ8 на 2021-2025 роки

№ Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні 
дані на 
початок 

дії 
Програми

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

Всього за 
період дії 
програм 
и (або до 
кінця Д ІЇ 
програм

и)
1. Показники продукту Програми

і. Кількість запланованих заходів: конкурсів, хакатонів, змагань, виставок, 
олімпіад, тренінгів, семінарів, таборів, гуртків. заходів 4 67 75 83 96 98 419

2. Кількість учасників запланованих заходів осіб 230 4350 4750 5150 5720 5840 25810
11. Показники ефективності Програми

3. Середні витрати на один захід тис. грн. - 37,8 343 32,1 29,3 30.2 32,3
4. Середні витрати на одного учасника грн. ~ 5 8 2 ~ 1 542 517 492 507 525

111. Показники якості Програми
5- Динаміка збільшення кількості учасників до попереднього періоду % 0% 9% 8% 11% 2%


