
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 707

3^ сесія 7 скликання

тт • • ••• /Л 0*  •• • •• • ••Про внесення змін та продовження терміну дії Обласної цільової соціальної
програми „Молодь Вінниччини” на 2016- 2018 роки, затвердженої 

рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 38,
до 2020 року

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, законів України „Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, „Про соціальну 
роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, постанови Кабінету Міністрів України 
від 18 лютого 2016 року № 148 „Про затвердження Державної цільової 
соціальної програми „Молодь України” на 2016 - 2020 роки”, Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 
року, затвердженої рішенням 38 сесія обласної Ради 6 скликання від 24 червня 
2015 року № 893, 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. Продовжити термін дії Обласної цільової соціальної програми 
„Молодь Вінниччини” на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 38 (далі -  Програма), до 
2020 року.

2. Назву Програми викласти в такій редакції: „Обласна цільова соціальна 
програма „Молодь Вінниччини” на 2016 - 2020 роки”.

3. Викласти розділ „Загальна характеристика” Програми в новій редакції 
згідно з додатком 1.

4. Викласти розділ „Ресурсне забезпечення” Програми в новій редакції 
згідно з додатком 2.

5. Викласти розділ „Напрями діяльності та заходи” Програми в новій 
редакції згідно з додатком 3.

6. Викласти розділ „Показники продукту” Програми в новій редакції 
згідно з додатком 4.

7. 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 (СтаЙрлавенко Л.А.), бюджету, фінансів та 
обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради 7 А .^ ІТІЙНИІС



ЗА ТВЕРД Ж ЕН О  
Ріш ення 36 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 4 грудня 2018 року №  707

Обласна цільова соціальна програма «Молодь Вінниччини» 
на 2016 -  2020 роки 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Одним із пріоритетів Стратегії регіонального розвитку Вінницької 

області на період до 2020 року визначено розвиток людського ресурсу. 
Основою для формування та накопичення такого ресурсу є молодь: кожний 
третій житель області -  це молода людина віком від 14 до 35 років, молодь -  
найбільш активна, креативна та мобільна частина населення області спроможна 
зробити розвиток області стабільним.

На Вінниччині мешкає 468,2 тис. молодих людини, що становить 
29,6 відсотків від загальної кількості населення області. У сільській місцевості 
проживає 46 відсотків молодих людей. Протягом останніх трьох років кількість 
населення області віком від 14 до 35 років скоротилася на 23 452. 
Співвідношення чоловіків та жінок за різними віковими групами молоді 
коливається від 49 до 52 відсотків.

Молодь залишається однією з найбільш соціально вразливих груп 
населення області. На цю категорію припадає найбільша кількість ризиків. 
Через зростання нарко - та алкозалежності, тютюнопаління стан здоров'я 
молоді Вінниччини, як і в цілому по Україні, має стійку тенденцію до 
погіршення. Зберігається тенденція до поширення соціально небезпечних 
хвороб у молодіжному середовищі.

За результатами щорічних профілактичних оглядів майже у кожного 
четвертого оглянутого підлітка регіону виявляються відхилення від норми.

Економічний добробут молоді базується на якості отриманої освіти, 
професійній реалізації та зайнятості. В області функціонує 35 державних 
професійно-технічних навчальних закладів, де навчаються 15,6 тис. учнів. 
Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється з понад 150 професій. До 
системи професійно-технічної освіти області входять також центри професійно- 
технічної освіти, курсові комбінати, що здійснюють підготовку з понад 50 
професій, значна частина з яких підвищеної небезпеки, де можуть працювати 
лише повнолітні.

В області працюють 46 вищих навчальних закладів, у тому числі 28 
технікумів і коледжів, 12 інститутів та філій університетів, як їх структурні 
підрозділи, та 6 університетів. Контингент студентів складає 58,7 тис. осіб. 
1 листопада 2014 року в м. Вінниці розпочав роботу переміщений з зони 
проведення антитерористичної операції Донецький національний університет.

Слід зазначити, що хоч є тенденція до збільшення відсотку випускників 
шкіл, які обирають робітничі професії, все ж зберігається дисбаланс між 
обсягами підготовки кадрів з вищою освітою, кваліфікованих робітників та 
потребами ринку праці.



Протягом 2014 року на обліку в центрах зайнятості перебувало 33 792 
особи, віком від 14 до 35 років, з яких працевлаштовано 13 029 осіб (38,6%).

З метою сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді в області 
створено комунальне підприємство «Вінницький обласний молодіжний центр 
праці».

Належної уваги потребує питання тимчасової зайнятості молоді, у тому 
числі учнів і студентів, у вільний від навчання час, а також питання 
самозайнятості молоді.

Провідну роль у ефективному формуванні та реалізації молодіжної 
політики відіграє співпраця між органами державної влади та молодіжними 
громадськими організаціями. Таке партнерство слід розглядати з однієї сторони 
як спосіб участі молоді у розбудові держави, з іншої -  як залучення потенціалу 
молоді.

У Вінницькій області простежується тенденція до постійного збільшення 
громадських організацій, які реєструються на рівні міст обласного 
підпорядкування. Протягом року зареєстровано 8 таких організацій. Частка 
молодіжних громадських організацій від загальної кількості громадських 
організацій області складає 10,2%.

Удосконалення методів, способів та механізмів взаємодії органів 
виконавчої влади з молодіжними громадськими організаціями, особливо в 
умовах економічної кризи, дозволять підвищити рівень реалізації молодіжної 
політики як на обласному, так і на загальнодержавному рівнях, наблизити її до 
запитів і потреб молоді, а також покращити ефективність використання 
матеріальних та людських ресурсів у цій галузі.

Проблемами, які потребують розв’язання, є:
-  несистемний характер формування у молодих людей громадянської 

позиції та національно-патріотичної свідомості;
-  відсутність у молоді мотивів та навичок до самостійного отримання 

знань;
-  низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією 

та практичних вмінь і навичок молодих фахівців;
-  складність та тривалість переходу молоді від навчання до стабільної та 

задовільної роботи;
-  повільні темпи розвитку підприємництва серед молоді;
-  недостатнє використання інноваційного потенціалу молоді;
-  недостатнє набуття молодими людьми знань, умінь та навичок поза 

системою освіти з метою підвищення конкурентоспроможності молоді на 
ринку праці;

-  низький рівень професійної орієнтації молоді;
-  високий рівень захворюваності та смертності молоді, слабка мотивація 

до дотримання молодими людьми здорового і безпечного способу життя, 
недостатній рівень знань та навичок молоді у галузі безпеки життєдіяльності;

-  відсутність сталої тенденції до зниження рівня злочинності у 
молодіжному середовищі, насильства та системної роботи у сфері їх 
профілактики;



-  низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля;
-  слабка інтегрованість української молоді у європейське та світове 

молодіжне співтовариство.
Причинами виникнення зазначених проблем є:
-  нерозвиненість інститутів громадянського суспільства, відсутність 

механізму залучення молоді і творчого запозичення позитивного зарубіжного 
досвіду;

-  незадовільний рівень дотримання суспільством законодавства 
внаслідок низької політичної та правової культури;

-  слабка координація і взаємодія органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та 
роботодавців, профспілок, міжнародних організацій у галузі реалізації 
регіональної державної молодіжної політики;

-  відсутність налагодженого зв’язку між управлінськими структурами і 
молодіжним середовищем;

-  низький рівень поінформованості молоді про регіональну державну 
політику в молодіжній сфері.

Прийняття Програми необхідно задля акумулювання зусиль усіх 
суб’єктів регіональної державної молодіжної політки і спрямування їх на 
підтримку молоді Вінниччини, розвиток її навичок та здібностей, подолання 
негативних тенденцій у молодіжному середовищі, залучення молодих людей до 
прийняття рішень, що впливають на їх життя.

Мета Програми
Метою Програми є розширення можливостей розвитку потенціалу молоді 

як значної частини людського ресурсу Вінниччини для її активної участі у всіх 
сферах життя області.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та 
етапи виконання Програми

Вибір шляхів і засобів розв’язання зазначених проблем зумовлюється 
специфічністю цільової групи, серед яких можна виділити амбіції, притаманні 
молодим людям, завищені очікування, прагнення до самореалізації, схильність 
до самовираження та нестійкість ціннісних орієнтацій.

Враховуючи ці особливості, вирішення проблем у молодіжному 
середовищі повинно здійснюватись за безпосередньої участі у цьому процесі 
молодих людей шляхом залучення їх через громадські організації, органи 
учнівського та студентського самоврядування, творчі спілки, клуби тощо.

Вибір шляхів розв’язання проблем здійснювався також із врахуванням 
економічної ситуації в країні, насамперед, обмеженістю фінансування з 
державного бюджету і необхідністю залучення позабюджетних коштів.

Досягнення поставленої мети можливе лише шляхом здійснення 
системного та комплексного підходу до вирішення проблем молоді із 
налагодженням конструктивної взаємодії між інституціями регіональної 
державної молодіжної політики та залученням додаткових людських та 
матеріальних ресурсів.



Реалізація Програми передбачається на 2016 -  2020 роки.
Завдання Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:
-  удосконалення механізму взаємодії суб’єктів регіональної державної 

молодіжної політики, зокрема залучення молоді до вирішення актуальних 
проблем, розвиток культури громадської участі;

-  формування у молодих людей активної життєвої позиції та навичок 
реалізації громадянських прав та обов’язків, посилення участі молоді у 
суспільно-політичному житті країни;

-  сприяння діяльності існуючих та створення нових інституцій молодіжної 
політики;

-  формування у процесі співпраці громадських об’єднань, органів 
державної влади та місцевого самоврядування системи неформальної освіти 
молоді;

-  залучення бізнес-структур, міжнародних благодійних фондів та 
організацій до реалізації Програми;

-  впровадження інноваційних форм роботи з молоддю;
-  вивчення досвіду інших областей, країн у сфері молодіжної політики та 

сприяння впровадженню найкращих прикладів у Вінницькій області;
-  проведення моніторингу та аналізу реалізації Програми;
-  забезпечення доступу населення області до інформації щодо реалізації 

Програми.

Напрями діяльності і заходи Програми:
-  утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції 

молоді, відродження національно-патріотичного виховання;
-  створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, 

творчого розвитку особистості;
-  популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя 

та культури здоров’я серед молоді;
-  набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей 

поза системою освіти;
-  популяризація волонтерській діяльності;
-  створення умов та здійснення заходів, спрямованих на 

працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та 
самозайнятості молоді);

-  інтеграція української молоді в європейські та світові молодіжні 
структури

Заходи з виконання Програми наведені у додатку 1.
Показники ефективності Програми визначаються за результатами 

моніторингу її виконання.

Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Координацію і контроль за ходом виконання Програми здійснює 

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.



Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:

-  удосконалити методи, форми та механізми взаємодії суб’єктів 
регіональної державної молодіжної політики;

-  підвищити рівень громадської активності та патріотичної 
свідомості молоді;

-  залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення 
механізму реалізації державної молодіжної політики;

-  підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в 
питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

-  створити сприятливі умови для популяризації та утвердження 
здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

-  забезпечити надання підтримки молодим громадянам у 
працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив;

-  збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності 
громадських організацій;

-  забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно 
значущої діяльності вторинної зайнятості.

Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та 

місцевих бюджетів та інших передбачених законом джерел.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 

становить 33308,6 тис. грн, з них коштів обласного бюджету -  13228,8 тис. грн.

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль



Д одаток 1
до ріш ення 36 сесії обласної
Ради 7 скликання
від 4 грудня 2018 року №  707

1.1. Загальна характеристика Обласної цільової соціальної програми 
«Молодь Вінниччини» на 2016 -  2020 роки

1 Ініціатор розроблення Програми: Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої 
влади про розроблення 
Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 
року №148 «Про затвердження Державної цільової 
соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 
роки» (зі змінами)

3 Розробник Програми Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

4 Співрозробники Програми Департаменти та управління облдержадміністрації, 
молодіжні громадські організації

5 Відповідальний виконавець 
Програми

Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

6 Учасники Програми

Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації;
Департаменти та управління облдержадміністрації; 
обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді;
обласний центр зайнятості;
центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій Вінницької області;
райдержадміністрації, міські ради міст обласного значення; 
Головне управління Національної поліції у Вінницькій 
області,
Головне управління ДСНС України у Вінницькій області; 
громадські організації

7 Терміни реалізації Програми 2016 -  2020 роки

8
Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми

Обласний, районі та міські

9
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього

33308,6 тис. грн

9.1 в тому числі бюджетних коштів 27 565,2 тис. грн
- з них коштів обласного 
бюджету 13228,8 тис. грн

10 Основні джерела фінансування 
Програми обласний, районні та міські бюджети



Додаток 2
до рішення 36 сесії обласної
Ради 7 скликання
від 4 грудня 2018 року №  707

Ресурсне забезпечення 
Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2016 — 2020 роки 
________ ___________ ______________________ ___________ ___________ __________тис, грн

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 

виконання Програми
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього витрат на 

виконання Програми

обсяги ресурсів всього, в 
тому числі: 4917,6 5456,1 6581,7 7478,0 8683,2 33308,6
обласний бюджет 2037,1 2083,7 2391,9 3118,7 3597,4 13228,8
районні (міські) бюджети 2150,5 2462,4 3029,8 3098,8 3594,9 14336,4
кошти небюджетних джерел 730,0 910,0 1160,0 1356,5 1586,9 5743,4

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль



Додаток З

до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 4 грудня 2018 року №  707

Напрями діяльності та заходи
-  2020 роки

Го

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми
Термін

виконанії Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги

фінансування Очікуваний результат
та заходи Державної я заходу

рік тис.
програми грн

І. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді
Проведення 

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

Посилення профілактики
правопорушень у процесі 
підвищення рівня правових знань, 
правової культури та правової 
поведінки молоді

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

Виховання у молоді почуття 
особистої та національної гідності, 
подолання комплексів
меншовартості, формування
шанобливого ставлення до внеску

2016-2020

2016-2020

2016-2020

Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки, Головне 
управління юстиції у Вінницькій 
області, Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області, обласний 
центр соціальнних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення, 
громадські організації._________
Департаменти 
облдержад м і н істрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки, 
управління культури і мистецтв 
облдержадм і н істрації, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення, 
громадські організації

Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки, 
управління культури і мистецтв

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

обласний
бюджет

2016 24,00
2017 27,80
2018 32,30
2019 40,0
2020 45,0

2016 36,0
2017 41,7
2018 48,5
2019 50,0
2020 55,0

2016 108,0
2017 125,3
2018 145,3
2019 170,0
2020 200,0

2016 162,0
2017 187,9
2018 217,9
2019 220,0
2020 230,0
2016
2017
2018
2019
2020

20,0
23,2
26,9
31.0
36.0

Зниження рівня 
правопорушень, 
підвищення рівня правової 
свідомості молодих людей.

Виховання соціально
активної, відповідальної та 
патріотично налаштованої 
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.



національних меншин
державотворчі процеси України

облдержадм і н істрації, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення, 
громадські організації

районні (міські) 
бюджети

2016
2017
2018
2019
2020

30,0
34.8
40.4
46.8
54.4

Формування бережливого ставлення 
до навколишнього природного 
середовища

2016-2020 Департаменти
облдержадм і н істрації: соціал ьної 
та молодіжної політики, екології 
та природних ресурсів, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення, 
громадські організації

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

небюджетні
джерела

2016 30,1
2017 34,8
2018 40,4
2019 46,8
2020 54,3

2016 45,0
2017 52,2
2018 60,6
2019 70,9
2020 82,9

2016 30,0
2017 45,0
2018 60,0
2019 70,0
2020 81,4

Виховання екологічної 
свідомості молоді

Підтримка ініціатив молоді, 
створення умов для її творчого і 
духовного розвитку,
інтелектуального 
самовдосконалення

2016-2020 Департаменти
облдержадміністрації: соціальної 
та молодіжної політики, освіти і 
науки, управління культури і 
мистецтв облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення, 
громадські організації

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

небюджетні
джерела

2016 112,0
2017 129,9
2018 150,7
2019 230,0
2020 250,0

2016 168,0
2017 194,8
2018 226,0
2019 264,4
2020 309,4

2016 150,0
2017 200,0
2018 300,0
2019 351,0
2020 410,7

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



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

міжнародних, 
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 
га виготовлення і 
розміщення
соціальних роликів та 
реклами

Підвищення рівня здоров’я молоді, 
популяризація та утвердження 
здорового і безпечного способу 
життя та культури здоров’я серед 
молоді

2016-2020 Департаменти 
облдержадм і н істрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, охорони здоров’я та 
курортів, освіти і науки, 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
управління фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації, 
обласний центр соціальнних 
служб для сім'ї, дітей та молоді, 
Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області, 
райдержадм і н істрації, міські 
ради міст обласного значення, 
громадські організації

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

94.0
109.0
126.5
170.0
200.0

141.0
163.5
189.7
222.0
259.7

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

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

2016-2020 Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, охорони здоров’я та 
курортів, освіти і науки, 
обласний центр соціальнних 
служб для сімї, дітей та молоді, 
Головне управління МНС 
України в Вінницької області, 
райдержадм і н істрації, міські 
ради міст обласного значення, 
громадські організації

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

47.0 
54,5 
63,2
73.4
85.1

70.5
81.7
94.8 
110,9
129.8

III. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших комнетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)

1 Проведення 
міжнародних, 
всеукраїнських та 
регіональних 
семінарів, семінарів- 
тренінгів, тренінгів 
(базових,
спеціалізованих, для 
тренерів) з метою 
виконання програми 
підготовки

Проведення міжнародних, 
всеукраїнських та регіональних 
акцій, дебатів, семінарів, виставок, 
семінарів-тренінгів, тренінгів, 
конференцій, форумів, вишколів, 
походів, зборів-походів, навчальних 
модулів та інших заходів для 
спеціалістів, що працюють з 
молоддю, представників 
громадських молодіжних 
організацій, органів студентського

2016-2020 Департаменти 
облдержадм і н істрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки, 
райдержадм ін істрації, міські 
ради міст обласного значення, 
громадські організації

/ 7 ............................................ .....

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

69.0
80.0 
92,8
130.0
150.0

103.5
120.0 
139,2 
162,9
190.6

Створення умов для 
підвищення професійних 
компетентностей 
молодіжних лідерів, а також 
фахівців, які працюють з 
молоддю; підвищення 
якості та ефективності 
реалізації заходів для 
молоді; наділення активної 
молоді області 
інструментами залучення



працівників, які
працюють з молоддю,
із залученням
державних службовців
молодіжної сфери та
представників
молодіжних
громадських
організацій,
"Молодіжний
працівник" і видача
зазначеним
працівникам
відповідних
сертифікатів

самоврядування, молодіжних 
активістів, у т.ч. проведення та 
забезпечення участі регіональних 
представників у навчальних 
модулях за програмою підготовки 
молодіжних працівників (Youth 
Worker)__________________________
Проведення аналізу існуючої мережі 
установ, які працюють з молоддю, 
та розвиток на їх базі молодіжних 
центрів, виходячи з потреби 
конкретного регіону

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

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

Сприяння діяльності органів 
студентського самоврядування та 
Студентської ради Вінниччини

2016-2020

2016-2020

2016-2020

2016-2020

Департамент соціальної та 
молодіжної політики
облдержадміністрації, 
рай держадміністрації, міські 
ради міст обласного значення

Департамент соціальної та 
молодіжної політики
облдержадміністрації, 
рай держадміністрації, міські 
ради міст обласного значення

Департаменти
облдержадміністрації: соціальної 
та молодіжної політики, 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення

Департаменти 
облдержадм і н істрації: 
соціальної та молодіжної 
політики освіти і науки,

небюджетні
джерела

обласний
бюджет

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

небюджетні
джерела

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

обласний
бюджет

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

2016 300,0
2017 100,0
2018 116,0
2019 200,0
2020 220,0

2016 150,0
2017 174,0
2018 202,0
2019 236,3
2020 276,5

2016 300,0
2017 350,0
2018 400,0
2019 468,0
2020 547,6
2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018 
2019

50.0
75.0
100.0 
117,0 
136,9

300.0
348.0 
403,7
500.0
570.0

10,0
12,0
14.0
20.0
30.0

15.0
18.0 
21,0 
24,6 
28,8
60,0
69.0
80.0 
120,0

коштів міжнародних 
європейських фондів

та

Створення умов для 
забезпечення суб’єктності 
молоді у формуванні та 
реалізації_______ державної



Сприяння стажуванню соціально 
активної та талановитої молоді в 
органах державної влади та 
місцевого самоврядування

2016-2020

рай дер ж адм ін істр ац ії, міські 
ради м іст  о б л асн ого  значення

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, центр 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ 
і організацій Вінницької області, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення; 
молодіжні громадські 
організації.____________________

2020 160,0

районні (міські) 2016 90,0
бюджети 2017 103,5

2018 120,0
2019 140,4
2020 164,3

Вкладень коштів не потребує

МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

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

2019-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики
облдержадм іністрації

Обласний
бюджет

2019
2020

96.0
96.0

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

IV. Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)
Проведення 
міжнародних, 
всеукраїнських та 
регіональних акцій, 
виставок, ігор (в т.ч. 
компютерних), 
конкурсів, виставок, 
засідань за круглим 
столом, дебатів,
семінарів, семінарів- 
тренінгів,
конференцій, форумів, 
консультацій та інших 
заходів; видання
інформаційних та

Спрямування професійних інтересів 
молоді за формулою: «інформування
—  навчання
залучення»,
усвідомлених
певного виду
забезпечить
матеріальних і
молоді

— тестування — 
формування 

мотивів вибору 
діяльності, що 

задоволення 
духовних потреб

Формування та реалізація механізму 
підвищення рівня зайнятості молоді 
шляхом сприяння її
працевлаштуванню, стажуванню на 
робочих місцях та залученню до

2016-2018

2016-2020

Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики освіти і науки, 
обласний центр зайнятості, 
Вінницький обласний
молодіжний центр праці, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення
Департаменти
облдержадміністрації: соціальної 
та молодіжної політики, освіти і 
науки, Вінницький обласний 
молодіжний центр/ праці;

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

обласний
бюджет

2016 30,0
2017 34,8
2018 40,4

2016 45,0
2017 52,2
2018 60,6

2016 30,0
2017 34,8
2018 40,4
2019 46,9
2020 54,4

Підвищення обізнаності 
учнів у світі професій та 
сприяння у виборі 
майбутньої професії. 
Заощадження бюджетних 
коштів, пов’язаних з 
перепідготовкою та
працевлаштуванням значної 
кількості випускників, які 
не бажають або не можуть 
працювати за набутим 
фахом



методичних матеріалів 
та виготовлення і 
розміщення
соціальних фільмів, 
роликів та соціальної 
реклами

суспільно значущої діяльності як 
способу забезпечення вторинної 
зайнятості

Сприяння розвитку молодіжного 
підприємництва, самозайнятості та 
ефективного просування молодих 

підприємницькому 
у тому числі 

Всеукраїнського 
бізнес-планів 

діяльності серед

людей у 
середовищі, 
проведення 
конкурсу 
підприємницької 
молоді

Залучення молоді до волонтерської 
діяльності

2016-2020

2016-2020

обласний центр зайнятості; 
райдержадм і н істрації, міські 
ради міст обласного значення

Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки, 
регіонального а економічного 
розвитку; Вінницький обласний 
молодіжний центр праці, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення

Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики освіти і науки, 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
громадські організації,
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення

районні (міські) 
бюджети

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

45.0 
52,2 
60,6
71.0
83.1
180,0
208,8
242,5
280.9
325.9

45,0
52,2
60,6
70.9
82.9
28,0
32.5
37.7
43.7
50.7

42,0
48.8
56.6 
66,2 
77,5

Формування позитивного 
іміджу підприємця, 
збільшення кількості
молодих людей, зайнятих у 
малому та середньому 
бізнесі.
Допомога молодим
підприємцям у становленні 
власного бізнесу

Популяризація ідей
волонтерства серед
населення області.
Збільшення участі молодих 
людей у суспільному житті 
громади.
Створення умов для 
набуття молодими людьми 
практичного досвіду

V. Забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб
Проведення 
міжнародних, 
всеукраїнських та 
регіональних акцій, 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

Сприяння проведенню
інформаційних, освітніх, культурно- 
мистецьких, спортивно-оздоровчих 
та ін. заходів, спрямованих на 
підтримку та соціальну інтеграцію 
внутрішньо переміщених дітей та 
молоді

Підтримка заходів студентської 
молоді переміщеного Донецького 
Національного Університету

2016-2018

2016-2018

Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки, 
громадські організації,
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення

Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки, 
громадські організації,
Вінницька міська рада

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

обласний
бюджет

ш

2016 75,0
2017 65,5
2018 58,0

2016 112,5
2017 98,3
2018 87,0

2016 30,0
2017 25,0
2018 20,0

Забезпечення соціальної 
інтеграції молоді з числа 
внутрішньо переміщених 
осіб у молодіжне 
середовище області



методичних матеріалів 
та виготовлення і 
розміщення соціальних 
фільмів, роликів та 
соціальної реклами, з 
метою забезпечення 
соціального становлення 
та підтримки молоді з 
числа внутрішньо 
переміщених осіб_______

VI. Надання фінансової підтримки громадським організаціям
Проведення конкурсу з 
визначення проектів 
(заходів), розроблених 
інститутами 
громадянського 
суспільства, відповідно 
до постанови Кабінету 
Міністрів України від 
12 жовтня 2011 року № 
1049.

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

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

2016-2020

2016-2020

Департаменти
облдержадміністрації соціальної 
та молодіжної політики, 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення.

Департаменти
облдержадміністрації соціальної 
та молодіжної політики, 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення.

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

2016 200,0
2017 232,0
2018 270,0
2019 330,0
2020 370,0

2016 300,0
2017 348,0
2018 405,0
2019 474,0
2020 555,0

Вкладень коштів не потребує

Активізація громадського 
руху у Вінницькій області, 
залучення громадських 
організацій до вирішення 
актуальних проблем у 
молодіжному середовищі.

Стимулювання громадських 
організацій до пошуку 
партнерів та інших джерел 
фінансування

VII. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва
Проведення 
міжнародних, 
всеукраїнських та
регіональних акцій, ігор 
(в т.ч. комп’ютерних 
змагань та ігор), 
конкурсів, засідань за 
круглим столом, дебатів, 
семінарів, виставок, 
семінарів-тренінгів, 
тренінгів, конференцій, 
форумів, фестивалів, 
пленерів, наметових 
таборів,______ вишколів,

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)

2016-2020 Департаменти
облдержадміністрації: соціальної 
та молодіжної політики, 
міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку,
громадські організації,
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення

<М-

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

небюджетні
джерела

2016 30,0 Вивчення та використання
2017 34,8 набутого європейського
2018 40,4 досвіду у розв’язанні
2019 90,0 суспільно значущих
2020 120,0 проблем

2016 160,0
2017 185,6
2018 215,3
2019 251,9
2020 294,7

2016 100,0
2017 120,0



походів,зборів- 
походів,концертів та 
інших заходів; видання 
інформаційних та
методичних матеріалів 
та виготовлення і 
розміщення соціальних 
роликів та реклами

Активна участь молоді та 
представників міжнародних і 
українських молодіжних організацій 
у житті суспільства, у т.ч. 
проведення 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, вишколах, походах, 
концертах та інших заходах

2016-2020

2016-2020

Департамент соціальної та 
молодіжної політики
обл держад м і н істрації, 
громадські організації,
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення

Департаменти
облдержадміністрації: соціальної 
та молодіжної політики, 
міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку,
громадські організації,
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

небюджетні
джерела

2018
2019
2020
2016 200,0
2017 232,0
2018 270,0
2019 380,0
2020 430,0

2016 300,0
2017 348,0
2018 405,0
2019 473,9
2020 554,5
2016 60,0
2017 70,0
2018 80,7
2019 120,0
2020 150,0

2016 90,0
2017 105,0
2018 121,0
2019 141,7
2020 165,8
2016 100,0
2017 120,0
2018 150,0
2019 175,0
2020 205,0

150,0
175,5
205,3

Залучення молодих людей 
до прийняття рішень, що 
безпосередньо впливають 
на їхнє життя

Інтеграція української 
молоді в європейські та 
світові молодіжні структури

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль



Додаток 4

до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 4 грудня 2018 року №  707

Показники продукту 
Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2016-2020  роки

№ Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні 
дані на 
початок 

дії 
Програми

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

Всього за 
період дії 
програми 

(або до 
кінця дії 

програми)
І. Показники продукту Програми

1. Кількість молодих людей, охоплених заходами Програми у загальній 
кількості населення віком від 14 до 35 років тис. осіб 235,0 246,7 259,1 277,1 282,3 293,5 293,5

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

шт. 204 210 216 216 220 222 222

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 4,0 5,1 5,3 5,7 5,8 5,9 5,9

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 210 220 232 243 250 253 253

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 12,0 14,6 15,5 16,2 16,5 17,0 17,0

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 1 1 1 1 1 1 5

7. Кількість молодих людей, які отримали Гранти Президента України осіб 2 2 2 2 1 1 8
8. Кількість проведених заходів, спрямованих на виховання у молоді почуття 

особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, шт. ЗО
А/А

55
7/

58 61 65 68 68



формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у 
державотворчі процеси України

9. Кількість молодих людей, які взяли участь у заходах, спрямованих на 
виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання 
комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску 
національних меншин у державотворчі процеси України

тис.осіб 2,5 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 4,9

10. Кількість видань молодих літераторів шт. 100 200 200 200 200 200 200
11. Кількість проведених обласних та районних молодіжних форумів піт. 4 10 15 20 22 23 23
12. Кількість молодих людей, які взяли участь у роботі форумів осіб 238 415 510 600 690 750 750
13. Кількість проведених заходів, спрямованих на формування бережливого 

ставлення до навколишнього природного середовища шт. 400 500 525 550 570 590 590

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

тис. осіб 3,5 4,2 4,5 4,7 4,8 4,9 4,9

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

шт. 400 430 450 475 480 490 490

16. Кількість молодих людей, які взяли участь у заходах, спрямованих на 
підтримку ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного 
розвитку, інтелектуального самовдосконалення

тис. осіб 5,2 5,5 5,7 6,1 6,9 7,5 7,5

17. 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. 210 220 232 243 250 253 253

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 12,0 14,8 15,6 16,3 16,7 17,0 17,0

19. 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. 185 200 210 220 225 230 230

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 3,2 3,5 3,7 3,9 4,0 4,2 4,2

21. Кількість молодих людей, які взяли участь у міжнародних, всеукраїнських 
та регіональних акціях, засіданнях за круглим столом, дебатах, семінарах, 
виставках, семінарах-тренінгах, тренінгах, конференціях, форумах, 
виш колах, 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

осіб 0,8

/ ї /

3,2 3,5 3,7 4,0 4,2 4,2



навчальних модулях за програмою підготовки молодіжних працівників 
(Youth Worker)

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

ПІТ. 0 1 1 1 1 1 1

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

тис.осіб 2,0 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1

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

1ІІТ. 3 5 5 5 8 10 10

25. Кількість проведених заходів, спрямованих на сприяння діяльності органів 
студентського самоврядування та Студентською Радою Вінниччини ПІТ. 185 200 210 220 230 240 220

26. Кількість молодих людей, які взяли участь в заходах, спрямованих на 
розвиток студентського самоврядування тис. осіб 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6

27. Кількість соціально активної та талановитої молоді, що пройшла 
стажування в органах державної влади та місцевого самоврядування осіб 50 60 70 80 85 90 90

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 2,5 2,7 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1

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 2,5 2,7 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1

ЗО. 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 молодих людей, які взяли участь у Всеукраїнського конкурсу 
бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

тис. осіб 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4

31. Кількість молоді, залученої до волонтерської діяльності тис. осіб 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4
32. Кількість молодих людей, які охоплені тимчасовою зайнятістю за 

допомогою Вінницького обласного молодіжного центру праці осіб 87 96 105 115 120 125 125

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

осіб 57 1000 1000 1000 1000 1000 1000

34. Кількість заходів, спрямованих на підтримку студентської молоді 
переміщеного Донецького Національного Університету 11ІТ. 5 10 12 14 14 14 14

35. Кількість заходів, проведених Вінницьким обласним молодіжним центром 
праці шт. 86

---- ----------
90 97 105 107 110 110



36. Кількість молодих людей, які взяли участь у заходах з питань 
підприємницької діяльності осіб 1212 1250 1310 1390 1400 1410 1410

37. Кількість бізнес-планів, поданих на обласний конкурс шт. 108 110 125 130 130 130 130
38. Кількість громадських організацій, які взяли участь у конкурсі на 

фінансування розроблених ними програм, заходів з місцевих бюджетів шт. 0 15 20 40 45 50 50

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)

шт. 10 13 15 18 19 20 20

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 400 500 550 600 650 700 700

41. Кількість молодих людей, які взяли участь у міжнародних акціях, іграх (в 
т.ч. комп’ютерних 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 0,6 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4

Кількість програм, реалізованих громадськими організаціями шт. 25 28 30 33 35 38 38
42. Кількість молодіжних громадських організацій шт. 221 232 243 255 257 260 260
43. Кількість виробленого інформаційного продукту з питань реалізації 

державної молодіжної політики: теле -, радіопрограм, тематичних рубрик, 
вкладишів у друкованих ЗМІ тощо

III т. 264 270 285 295 300 305 305

II. Показники ефективності Програми
1. Питома вага молодих людей, охоплених заходами програми у загальній 

кількості населення віком від 14 до 35 років % 50 55 60 65 68 71 71

2. Питома вага молодіжних громадських організацій від загальної кількості 
громадських організацій області % 10 10,2 11 20 21 22 22

3. Збільшення кількості самозайнятої молоді % 14,7 15,1 15,4 15,8 15,9 16,1 16,1
4. Питома вага коштів, залучених з інших джерел фінансування для 

реалізації програм, розроблених молодіжними громадськими 
організаціями

% 12,6 14,84 16,68 17,65 17,8 17,92 17,92

III. Показники якості Програми
1. Збільшення кількості людей, які беруть активну участь у формуванні та 

реалізації державної молодіжної політики
®//о % 14,8 16,8 18,9 20,2 22,8 22,8

2. Збільшення кількості громадських організацій, що працюють у сфері 
молодіжної політики з розрахунку на 1 тисячу молодих людей шт. 0,8 2,02 4,0 10 11 12 12

3. Підвищення у молодих людей області рівня бажання жити у своїй країні % 67 68,7 70,4 72,2 72,6 73,0 73,0

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль


