
ВІН Н И ЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ  
ДЕП АРТАМ ЕН Т СОЦІАЛЬНОЇ ТА М ОЛОДІЖ НОЇ ПОЛІТИКИ

вул. Хмельницьке ш осе,7, м. Вінниця, 21028, тел. (0432) 61-16-36 
E-mail: dsm p@ vin.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 40159685

20.02.2019 №03-1040 Обласна Рада

На виконання рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 
2018 року №  707 «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», Порядку формування, фінансування і 
моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого 
рішенням 5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 2006 року №145 (зі 
змінами), Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації 
надає звіт за 2019 рік згідно форм, що додаються.

Додатки:
1. Інформація про виконання програми за 2019 рік на 23 арк. в 1 прим.
2. Ф інансування Обласної цільової програми «М олодь Вінниччини» на 2016- 
2020 роки на 1 арк. в 1 прим.

Заступник директора Департаменту Олександр М ЕЛЬНИК

Кобися Микола (0432) 32-72-32

mailto:dsmp@vin.gov.ua


Додаток 2
до листа Департаменту соціальної та молодіжної
нол іти ки облдержадм і и істра ції
від « 20 » лютого 2020 року № 03-1040

Ф інансування Обласної цільової програми "Молодь Вінниччини" на 2016-2020 роки (завтерджена рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 №707)
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Обласна цільова програма "Молодь Вінниччини" на 2016-2020 роки (завтерджена рішенням 
36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 №707)
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Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації 

Н ачальник управління фінансів, бухгалтерського обліку та допомог - головний бухгалтер

О. В. Мельник

В.М. Макеи мешок



Додаток 1
до листа Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 
від « 20 » лютого 2020 року № 03-1040

ІНФОРМ АЦІЯ ПРО ВИ КО Н АН Н Я ПРО ГРАМ И  ЗА 2019 РІК

Н айменування головного розпорядника коштів програми: Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдерж адміністрації
Н айменування відповідального виконавця програми: Д епартамент соціальної та молодіжної політики 
облдерж адм іністрації
Н айменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження: Обласна цільова соціальна програма 
«М олодь Вінниччини» на 2016 -  2020 роки, затверджена рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 
року №  707

1. Виконання заходів і завдань Програми

№
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’ю терних), 
конкурсів, засідань за 
круглим столом, дебатів, 
семінарів, виставок, зборів-

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

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

Підготовлено та видано 
інформаційні брошури про 
функції різних гілок влади 
накладом 1000 примірників, 
поінформовано 500 учнів 
ПТУ та студентів ВУЗів і 
технікумів



походів, семінарів- 
тренінгів, тренінгів, 
олімпіад, інтернет- 
олімпіад, змагань, зборів, 
конференцій, форумів, 
фестивалів, пленерів, 
наметових таборів, 
виш колів, зльотів, 
марафонів,
походів,концертів та інших 
заходів; видання 
інформаційних та 
методичних матеріалів та 
виготовлення і розміщ ення 
соціальних фільмів, 
роликів та соціальної 
реклами

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

Зимовий обласний «Білий 
форум»

Підвищення рівня 
обізнаності молоді знань з 
органами виконавчої влади 
та отримання практичних 
навичок у написанні 
проектів

Історично-краєзнавчий 
квест «Снігохід»

Підвищення рівня 
зацікавленості молоді до 
вивчення історії та культури 
рідного краю, до зимових 
видів спорту

Проведення серії 
інтелектуальних ігор для 
учнівської та студентської 
молоді

Студентська та учнівська 
молодь мала можливість 
показати свої знання та 
ерудицію під час змагань у 
різних видах 
інтелектуальних ігор. 
Реалізація подібних заходів 
допомагає молоді отримати 
додаткові знання, підвищити 
рівень ерудованості.

«Месііа’п ’в О » Розвиток громадянського 
суспільства, формування 
самоіміджу та 
самопрезентації суспільних 
об’єднань, формування у 
громадських активістів 
навичок і досвіду 
інформування громади про



діяльність різноманітних 
ІГС

III М іжнародний фестиваль- 
конкурс «Золотий птах» для 
дітей та молоді

Привернення уваги до 
талановитих дітей та молоді 
з особливими потребами, 
розвиток міжнародних 
зв ’язків

Фестиваль «Вінницька 
студентська весна»

Змістовне культурне, 
інтерактивне дозвілля для 
молоді; популяризація 
Вінниччини як області, що 
всіляко сприяє розвитку 
молоді; консолідація 
студентського РУХУ 
Вінниччини;

Апробація збірки 
тренінгових методик 3 
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.

25 ювілейний М іжнародний 
дитячо-ю нацький конкурс 
«М узична парасолька»

«М узична парасолька» стала 
своєрідним стартом для 
майбутніх майстрів вокалу



та хореографії; нові 
талановиті імена будуть 
представляти Вінниччину на 
конкурсах і фестивалях 
різних рівнів.

Ф естиваль подарунків 
ручної роботи 
«УтАЯТРЕБТ»

Фестиваль «Vin Art Fest» дав 
змогу молодим майстрам 
показати всі свої уміння, дав 
поштовх для розвитку. 
М айстер-класи, що 
проводилися, допомогли 
долучити гостей фестивалю 
до мистецтва ручної роботи.

Інтеграційна школа 
особистого розвитку жінок 
м. Вінниці та В інницької 
області

Проведено 4 інтегровані 
тренінги, а саме: 
Я+ти=інклюзивне 
суспільство», «Створення 
власного соціального 
бренду», «Проектний 
менеджмент», «Соціальне 
наставництво» (4 години 
кожен) для жінок 3 
порушеннями фізичного 
розвитку, матерів дітей з 
інвалідністю і жінок з числа 
представниць державних та 
громадських організацій.

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



2.1 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 та 
виготовлення і розміщ ення 
соціальних роликів та 
реклами

Недопущ ення 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 
більш ої кількості молодих 
людей до занять фізичною 
культурою та спортом.

Акція «М олодь проти 
тютюнопаління»

Розповсюдження 
інформаційних матеріалів 
про небезпеку 
тютюнопаління та вплив 
цигарок на здоров’я 
чоловіків, жінок, дітей серед 
вінничан та гостей міста.

Обласний фестиваль «Будь 
молодим -  живи активно»

Залучення молоді, членів 
молодіжних організацій до 
активного руху, формування 
у підсвідомості пріоритету 
здорового способу життя та 
необхідності збереження 
власного здоров’я та 
навколишнього середовища

Заходи до Дня пам’яті 
померлих від СНІДу

Підвищення рівня 
поінформованості молоді 
щодо проблем, пов’язаних з 
вживанням наркотиків. 
Популяризація у 
молодіжному середовищі 
здорового способу життя, 
залучення молоді до занять 
фізичною культурою та 
спортом

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



Проведення міжнародних, 
всеукраїнських та 
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, "М олодіжний 
працівник" і видача 
зазначеним працівникам 
відповідних сертифікатів

Створення умов для 
підвищення професійних 
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

Тренінг-семінар «Ро Suti» Покращення взаємозв’язків 
між студентами різних 
навчальних закладів для 
кращ ої комунікації при 
реалізації подальших 
проектів.

М айстер-класу з надання 
перш ої домедичної 
допомоги

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

Інженерні змагання 
«Nationali Round o f ЕВЕС 
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

«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.

«М олодіжний регіональний 
форум «W orking in Ukraine 
NOW »

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

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



Благодійний захід 
«М ісце 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

Базовий тренінг 
«М олодіжний працівник» 
для представників ОТГ

У форматі тренінгу було 
підвищено компетентність 
працівників, які працюють з 
молоддю, розглянуто нові 
кейси та напрями які будуть 
полегшувати співпрацю та 
матимуть вагомий кінцевий 
якісний результат

М іжнародний зимовий 
фестиваль ленд-арту 
«Аплікація духу. М іфогенез 
2019»

Налагодження обміну 
культурним досвідом між 
молодими художниками, 
представниками різних 
регіонів України та 
закордону

Стратегічна сесія 
Студентської ради 
Вінниччини

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

Форум «М ожливості ОСС. 
Версія -
ПЕРЕЗАВАНТАЖ ЕННЯ»

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 
«Дизаин-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.



Конкурс веб-дизайну та 
комп’ю терної 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 
компетенцій

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

Розробка стратегії розвитку 
волонтерського руху на 
Вінниччині

Удосконалення та створення 
покрокового розвитку 
волонтерства на рівні 
області з створенням 
платформи для ГО, бізнесу 
та ініціативних груп



IT-Scouts Spring 2019 Розвиток сучасних ІТ - 
технологій і поширення 
М О Л О Д ІЖ Н О Г О  руху ІТ- 
8С О иТ 8, засвоєння навичок 
і знань з основ 
програмування та 
робототехніки.

Проведення церемонії 
нагородження «Кращий 
волонтер 2019»

Обрання кращих волонтерів 
2020 та подальша 
популяризацію на рівні 
області

Вінницька Студентська 
республіка 2019

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

Волонтер в дії Створено базу волонтерів, 
розробка заходів щодо 
популяризації та 
розповсюдження 
волонтерства в області

Благодійний захід «Місто 
щ асливих 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

Участь у заході «М істо 
професій»

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

IV. Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної
самозайнятості молоді)

і вторинної зайнятості та

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

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

Серія тренінгів для молоді 
«В Ш Ш Е ЗБ -У Ч Е Б К А »

Завдяки використанню та 
впровадженню нових 
методик, та знайомством із 
досвідом кращих 
підприємств, учасники 
проекту будуть вмотивовані 
працювати у Вінницькій 
області.

тренінгів, конференцій, 
форумів, видання 
інформаційних та 
методичних матеріалів та 
виготовлення і розміщ ення 
соціальних фільмів, 
роликів та соціальної 
реклами

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.

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 розміщ ення 
соціальних роликів та 
реклами

Здійснення міжнародних 
молодіжних обмінів, у 
тому числі у рамках 
реалізації навчальної 
програми "М олодіжний 
працівник" та проведення 
відповідних конкурсів 
(співробітництво 3 
Польщею та Литвою, 
іншими країнами)
Активна участь молоді та 
представників 
міжнародних і українських 
молодіжних організацій у 
житті суспільства, у т.ч. 
проведення щ орічних 
молодіжних форумів 
Участь українських 
молодіжних делегацій у 
міжнародних акціях, іграх 
(в т.ч. компютерних 
змагань), конкурсах, 
засіданнях за круглим 
столом, дебатах, семінарах, 
виставках, семінарах-

Участь делегації Вінницької 
області у «Свьєнтокшиській 
Студентській Республіці»

Забезпечення міжнародного 
молодіжного
співробітництва; розвиток 
партнерських відносин між 
молоддю з сусідніх держав. 
Інтеграція української 
молоді в європейські та 
світові молодіжні структури

«Ш кола міжнародного 
досвіду організації 
молодіжного руху»

Вивчення та використання 
набутого європейського 
досвіду у розв’язанні 
суспільно значущих 
проблем

Обласний молодіжний 
форум «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 
впливають на їх життя.



тренінгах, тренінгах, 
конференціях, форумах, 
фестивалях, пленерах, 
наметових таборах, 
вишколах, походах, 
концертах та інших 
заходах

2. А н аліз 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
заходу,
інтернет-
ресурси

5,2 14,5 279

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

шт. календарний 
план заходів

4 2 50

1.3. Кількість молодих людей, які взяли 
участь в заходах, спрямованих на 
посилення профілактики 
правопоруш ень у процесі підвищення

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,1 0,9 900



рівня правових знань, правової культури 
та правової поведінки молоді

1.4. Кількість проведених заходів, 
спрямованих на формування 
патріотичної свідомості молоді, зокрема 
у навчальних закладах і у молодіжному 
середовищ і, ш ляхом розвитку 
історичної пам ’яті; популяризація 
української культури і народних 
традицій; усвідомлення національної 
своєрідності; залучення молоді до 
суспільно значущ ої діяльності

шт.

календарний 
план заходів, 
наказ
департаменту

7 7 100

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

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,3 0,47 156

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

осіб

Друковані
видання,
офіційні
інтернет-
ресурси

1 1 100

1.7. Кількість молодих людей, які отримали 
Гранти Президента України

осіб
Друковані
видання,

1 0 0



офіційні
інтернет-
ресурси

1.8. Кількість проведених заходів, 
спрямованих на виховання у молоді 
почуття особистої та національної 
гідності, подолання комплексів 
менш овартості, формування 
ш анобливого ставлення до внеску 
національних менш ин у державотворчі 
процеси України

шт.

календарний 
план заходів, 
наказ
департаменту

4 1 25

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

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,2 0,2 100

1.10. Кількість видань молодих літераторів

шт.

Друковані
видання,
інтернет-
ресурси

0 0 —

1.11. Кількість проведених обласних та 
районних молодіж них форумів шт. 2 4 200

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

осіб

положення
про
реалізацію
заходу

90 370 411



1.13. Кількість проведених заходів, 
спрямованих на формування 
бережливого ставлення до 
навколиш нього природного середовища

шт.

календарний 
план заходів, 
наказ
департаменту

20 2 10

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

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

од 0,04 20

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

шт.

календарний 
план заходів, 
наказ
департаменту

5 5 100

1.16. 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

положення
про
реалізацію
заходу

0,8 9,7 1213

1.17. Кількість проведених заходів, 
спрямованих на підвищ ення рівня 
здоров’я молоді, популяризація та 
утвердження здорового і безпечного 
способу життя та культури здоров’я 
серед молоді

шт.

календарний 
план заходів, 
наказ
департаменту

7 3 43

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

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,4 0,7 175



1.19. Кількість проведених заходів, 
спрямованих на сприяння зміцненню 
психічного здоров’я молодих людей, 
формування внутріш ньої культури їх 
взаємин у с ім ’ї та  соціальному 
середовищі; забезпечення 
репродуктивного здоров’я молоді, 
популяризація серед молоді знань з 
безпеки життєдіяльності

шт.

календарний 
план заходів, 
наказ
департаменту

5 1 20

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

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,1 0,05 50

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

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,3 0,5 145



навчальних модулях за програмою 
підготовки молодіжних працівників

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

шт.

календарний 
план заходів, 
наказ
департаменту

1 1 100

1.23. Розвиток неформальних форм роботи з 
молоддю ш ляхом організації наметових 
таборів, включаю чи їх разове 
облаш тування, без створення 
стаціонарних закладів та тематичних 
молодіжних змін

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,1 0,05 50

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.

календарний 
план заходів, 
положення 
про
реалізацію
заходу

3 о
3 100

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

шт.

календарний 
план заходів, 
наказ
департаменту

10 17 170

1.26. К ількість молодих людей, які взяли 
участь в заходах, спрямованих на 
розвиток студентського самоврядування

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,1 0,40 360

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

осіб наказ
Департаменту

5 24 380



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
заходу

0 0 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
заходу

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

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,1 0,08 80

1.31. Кількість молоді, залученої до 
волонтерської діяльності

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,1 0,17 250



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

осіб

положення
про
реалізацію
заходу

5 17 340

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

осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0 0 -

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

шт.

положення
про
реалізацію
заходу

0 0 -

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

календарний 
план заходів, 
наказ
департаменту

2 0 0

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

осіб

положення
про
реалізацію
заходу

10 100 1000

1.37. К ількість бізнес-планів, поданих на 
обласний конкурс

шт.

положення
про
реалізацію
заходу

0 0 -

1.38. К ількість громадських організацій, які 
взяли участь у конкурсі на фінансування 
розроблених ними програм, заходів з 
м ісцевих бюджетів

шт.

положення
про
реалізацію
заходу

5 0 0



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

шт.

календарний 
план заходів, 
наказ
департаменту

1 1 100

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
заходу

50 120 240

1.41. Кількість молодих людей, які взяли 
участь у м іжнародних акціях, іграх (в 
т.ч. компю терних 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

календарний 
план заходів, 
наказ
департаменту

ол 0,04 40

1.42. Кількість програм, реалізованих 
громадськими організаціями

шт.

календарний 
план заходів, 
наказ
департаменту

2 20 1000

1.43. Кількість виробленого інформаційного 
продукту з питань реалізації державної 
молодіжної політики: теле-, 
радіопрограм, тематичних рубрик, 
вкладиш ів у друкованих ЗМІ тощо

шт.

календарний 
план заходів, 
наказ
департаменту

5 4 80



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

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

% творчі звіти 3 3 100

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

% творчі звіти 1 1 100

2.3. Збільшення кількості самозайнятої 
молоді

% ЗМІ, соціальні 
мережі

0,1 0,1 100

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

%

Положення
про
реалізацію 
заходів, творчі 
звіти

0,15 0,05 33

3. Показники якості

3.1. Збільш ення кількості людей, які беруть 
активну участь у формуванні та 
реалізації держ авної молодіжної 
політики

% ЗМІ, соціальні 
мережі

1,3 1,3 100

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

шт. реєстр 1 0 0

Заступник директора Департаменту Олександр М ЕЛЬНИК
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Про стан виконання завдань і заходів 
Обласної цільової соціальної програми 
«Молодь Вінниччини» на 2016-2020 роки

Інформуємо стосовно результатів виконання завдань і заходів Обласної 
цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2016-2020 роки.

До п.4 «Створення умов з метою працевлаштування молоді 
(забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)».

Служба зайнятості особливу увагу приділяє всебічному задоволенню 
потреб молоді у професійній інформації, спрямованій на підвищення 
мотивації до активного включення в процес професійного самовизначення та 
подальшого працевлаштування. Обласний центр зайнятості ефективно 
співпрацює з різними соціальними інститутами, що покликані здійснювати 
роботу щодо соціальної, психологічної та професійної адаптації молоді до 
ринку праці.

Співробітництво з Департаментом освіти та науки 
облдержадміністрації здійснювалося на підставі Угоди про співпрацю (№ 0 2 - 
29/08 від 24.02.2015 року), планів спільних дій на 2018-2019 та 2019-2020 
навчальні роки. З метою захисту молоді від безробіття, сприяння її 
раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості та професійному 
самовизначенню, підвищення престижності робітничих професій у 2019 році 
було проведено 971 захід, у якому узяли участь 41,6 тис. учнів 
загальноосвітніх шкіл та 3,8 тис. випускників професійно-технічних і вищих 
навчальних закладів.

Загалом профорієнтаційну допомогу отримали майже 45,5 тис. осіб, що 
навчаються у навчальних закладах різних типів, з них 4 .1,7 тис. учнів 
загальноосвітніх шкіл. Лише учням було надано 30,8 тис. 
профінформаційних та 10,9 тис. профконсультаційних послуг, у т.ч. 740 
індивідуальних з використанням профдіагностичного тестування.

Важливим напрямком діяльності Вінницької обласної служби 
зайнятості є робота з педагогами та батьками -  тими, хто разом із нами несе

mailto:vmocz@in.vn.ua
http:///vww.dcz.gov.ua/vin


відповідальність за професійне спрямування молоді. Загалом протягом 2019 
року було проведено 40 методичних семінарів та зустрічей з працівниками 
закладів освіти, в яких взяли участь ІД тис. освітян. 2,2 тис. батьків учнів 
випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів були учасниками 43 
профінформаційних семінарів для батьків.

Обласний центр зайнятості має позитивний досвід співпраці з 
Вінницьким обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
щодо соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Співпраця здійснюється на підставі Угоди про співробітництво 
між Вінницьким ОІДЗ та Вінницьким ЦСССДМ №02-26/122 від 30.12.2011 р. 
З метою сприяння дітям-сиротам та дітям, які залишились без піклування 
батьків, у виборі професії, спеціальності, виду трудової діяльності відповідно 
до стану здоров’я, нахилів, здібностей, освітнього рівня, інтересів, бажань, з 
одного боку, та потреб суспільного виробництва у працівниках — з іншого, 
обласна служба зайнятості проводить широку інформаційно-роз'яснювальну, 
профорієнтаційну роботу.

Протягом 2019 року профорієнтаційною роботою охоплено 164 учня з 
числа дітей-сиріт. їм було надано 112 профінформаційних та 53 
профконсультаційні. послуги, в т.ч. з використанням профдіагностичних 
методик. Таку роботу проводили в Піщанській, Хмільницькій, 
Тростянецькій, Немирівській, Вінницькій філіях Вінницького обласного 
центру зайнятості та у Вінницькому міському центрі зайнятості.

В 2019 році обласною службою зайнятості надавалися адресні 
профорієнтаційні послуги учнівській молоді з інвалідністю з урахуванням їх 
особистих потреб, ступеня втрати здоров’я, обмеження житгєдіяльності та 
потреб ринку праці. Профорієнтаційною роботою було охоплено 616 учнів з 
числа дітей з інвалідністю. З ними було проведено 13 заходів, надано 554 
профінформаційних та 62 профконсультаційні послуги, у т.ч. з 
використанням профдіагностичних методик.

З метою забезпечення надання необхідної допомоги та підтримки 
кожній молодій людині, обласною службою зайнятості проводиться постійна 
робота та приділяється значна увага виконанню заходів щодо сприяння 
працевлаштуванню молоді.

Протягом 2019 року статус безробітного мали 18,3 тис. осіб у віці до 35 
років, у т.ч. 19 (0,1%) - випускники загальноосвітніх навчальних закладів, 143 
(0,8%) - випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 431 
(2,4%>) - випускник закладів вищої освіти. Питома вага молоді у віці до 35 
років серед зареєстрованих безробітних складала 30,9%.

У 2019 році за сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано 
19,2 тис. зареєстрованих безробітних, серед яких молоді -  5,4 тис. або 
близько 27,9%) від загальної кількості працевлаштованих безробітних. Рівень 
працевлаштування безробітної молоді склав 29 ,3%.

Враховуючи потребу роботодавців у кваліфікованих робітниках певної 
професії, обласна служба зайнятості в 2019 році забезпечила професійну 
підютовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації понад 1,5 тис.



молодих осіб у віці до 35 років, що становить 21,8% до загальної кількості 
безробітних, які проходили навчання. Понад 98% молоді, яка закінчила 
навчання, було працевлаштовано. З метою орієнтації безробітної молоді на 
навчання за робітничими професіями, формування відповідального ставлення 
до планування професійної кар’єри за рахунок розширення знань про світ 
професій було проведено 67 профорієнтаційних семінарів «Оволодій новою 
професією», 16 презентацій навчальних закладів, 12 презентацій професій, 33 
презентації навчального закладу державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ), 
58 групових профконсультацій із застосуванням психологічного тестування, 
якими охоплено 406 осіб із числа безробітної молоді та 209 презентацій 
послуг професійного навчання. З метою підвищення якості соціальних послуг 
безробітній молоді Вінницький міський центр зайнятості та філії Вінницького 
обласного центру зайнятості залучають до проведення тематичних семінарів, 
тренінгів молодіжні громадські та правозахисні організації, навчальні центри 
тощо.

В 2019 році продовжувалась робота щодо створення умов для 
підтримки підприємницької ініціативи молоді. Одноразову виплату допомоги 
по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю отримали 104 
особи, у т.ч. 51 (49,0 %) -  молодь. Для започаткування власного бізнесу 
молодь обирала різні напрями підприємницької діяльності: надання послуг 
населенню (юридичних, транспортних, побутового обслуговування, з 
організації відпочинку та розваг, громадського харчування, інформаційних, 
рекламних), сільське господарство, роздрібна торгівля продовольчими і 
непродовольчими товарами тощо.

Обласна служба зайнятості залучає молодь до громадських робіт та 
інших робіт тимчасового характеру. Протягом 2019 року до таких робіт 
залучено 5,8 тис. безробітних, у т.ч. 1197 безробітних у віці до 35 років 
(20,7%). Роботи були організовані в таких напрямках: благоустрій та 
впорядкування придорожніх смуг, впорядкування місць поховання, 
меморіалів захисників Вітчизни, підсобні роботи на будівництві або ремонті 
об’єктів соціальної сфери, надання допомоги учасникам АТО (ООС) та їх 
сім ’ям, інформування щодо надання житлових субсидій тощо.

З метою реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України 
«Про зайнятість населення», стимулювання працевлаштування громадян, які 
неконкурентоспроможні на ринку праці, на нові робочі місця та створення 
нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва в пріоритетних 
видах економічної діяльності Вінницьким міським центром зайнятості та 
філіями Вінницького обласного центру зайнятості у 2019 році прийнято 
рішення про виплату роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 712 
працевлаштованих за направленням служби зайнятості на нові робочі місця 
зареєстрованих безробітних, серед яких 312 осіб (43,8%) -  молодь.

У 2019 році послугами з профорієнтації скористалися 17,5 тис, 
безробітних громадян у віці до 35 років. З метою активізації пізнавально- 
мотиваційної сфери молодої людини, розширення її обізнаності у світі



професій та підвищення мотивації до праці протягом року проводились 
різноманітні тематичні інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні 
заходи, якими охоплено 16,1 тис. осіб із числа безробітної молоді. Зокрема, 
продовжувалася робота щодо застосування такої дієвої форми активної 
підтримки безробітних, як семінари з техніки пошуку роботи, проведено 628 
семінарів, охоплено 9,8 тис. молодих безробітних. 1,8 тис. безробітних у віці 
до 35 років відвідали 394 семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність, 
149 навчальних семінарів «Ефективне ведення сільського господарства» та 
122 «Семінари з питань організації зеленого туризму», в яких взяли участь 
313 мешканців села у віці до 35 років. Понад 1,1 тис. осіб відвідали 116 
інформаційних семінарів «Молодь на ринку праці», 54 профконсультаційних 
семінарів «Особливості зайнятості молоді», 35 тренінгів «Побудова кар’єри 
та професійний розвиток».

Для підвищення рівня мобільності профорієнтаційних послуг, 
урізноманітнення форм профорієнтаційної роботи запроваджено в практику 
роботи обласної служби зайнятості проведення виїзного обслуговування з 
використанням мобільних засобів інформування. Мобільні центри були 
задіяні в проведенні 11 виїзних акцій із використанням різноманітних і 
цікавих форм роботи.

Обласна служба зайнятості і надалі буде провс*дити роботу щодо
надання соціальних послуг молодим
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