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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2018 РІК
Найменування головного розпорядника коштів програми: Департамент соціальної та молодіжної політики
обл держад м ін істраці ї
Найменування відповідального виконавця програми: Департамент соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
Найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження: Обласна цільова соціальна
програма «Молодь Вінниччини» на 2016 - 2020 роки, затверджена рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від
4 грудня 2018 року № 707
1. Виконання заходів і завдань Програми
Заплановані заходи
Фактично проведені заходи
№
Назва, зміст заходу /
Назва, зміст заходу /
Запланований результат
Досягнуті результати
напрям діяльності
напрям діяльності
І. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді
Виховання соціально
1.1 Проведення міжнародних,
Акція «100-річчя бою під
Підвищення національновсеукраїнських та
активної, відповідальної та Кругами»
патріотичної свідомості
регіональних акцій, ігор (в патріотично налаштованої
молоді Вінниччини через
т.ч. комп’ютерних),
молоді. Формування у
залучення її до відзначення
конкурсів, засідань за
молоді національної
визначних дат в історії
круглим столом, дебатів,
свідомості, підвищення
нашої держави, а також
семінарів, виставок, зборів- рівня знань щодо
закладення у свідомості
походів, семінарівісторичного минулого
підростаючого покоління

тренінгів, тренінгів,
олімпіад, інтернетолімпіад, 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

України, формування у
молодих людей почуття
гордості за співвітчизників,
земляків та залучення їх
до вивчення історії рідного Видання диску патріотичної
пісні «Вшанування часників
краю крізь призму
антитерористичної операції
видатних постатей
за бої під Дебальцево»
минулого та сучасності
Арт-терапевтичний
майстер-клас з виготовлення
картини «Герб України»
в техніці «Ізонитка»
Історично-краєзнавчий
квест «Снігохід»

Міжнародний зимовий
фестиваль ленд-арту
«Аплікація духу.
Міфогенез»
Серія тренінгів «Студії
молодіжного розвитку»

любові до України та шани
до творців її історії
Підняття рівня бойового
духу молоді, популяризація
ініціатив творчої та активної
молоді
Підвищення
патріотичної
свідомості молоді

Підвищення
рівня
зацікавленості молоді до
вивчення історії та культури
рідного краю, до зимових
видів спорту
Популяризація Вінницької
області,
як
території
відкритої для мистецьких
ініціатив
Отримання учасниками
практичних вмінь у
чотирьох сферах: у
психологічній
самоідентифікації та
мотивації, контактах з
успішними людьми
(бізнесмени, промоутери,

менеджери), сучасному
українському та
європейському волонтерстві
та у самовдосконаленні у
лідерських якостях
Інженерні змагання
Розвиток аналітичних та
«ЕВЕС Challenge 2018».
практичних навичок у
студентів; розвиток
інженерної думки в Україні;
підвищення рівня
самоорганізації і
самоврядування учасників
локального осередку
міжнародної студентської
організації
Арт-терагіевтичний
Отримання нових навичок у
майстер-клас з виготовлення розвитку мілкої моторики
листівки до дня Святого
рук учасників та
збільшення їхнього
Валентина «Рухомі
райдужні сердечка»
кругозору
Вінницька Регіональна Ліга О б’єднання творчої,
Сміху
активної, талановитої та
артистичної молоді для
їхнього подальшого
професійного розвитку в
рамках України та
телебачення

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

«Врятуємо від забуття»

Вишкіл з писанкарства
«100+6 писанок»

Фестиваль фотографії

Виявлення кращих молодих
веб-дизайнерів,
популяризація комп’ютерної
графіки
серед студентів
Вінницької області
Підвищення рівня знань
учасників заходу з історії
рідного краю та вшанування
пам’яті
99-річниці
бою
російсько-більшовицької
армії та армії УНР
Наприкінці кожного дня
вишколу було проведено
опитування. Усі учасники
висловили бажання брати
участь у подібних заходах
від організаторів, також
вважають цю серію
вишколу надзвичайно
цікавою та розвиваючою,
зокрема, багато позитивних
відгуків від батьків
молодших учасників заходу
Створено культурний
простір у сфері художньої
фотографії та у м. Козятин
та м. Тульчин. Створено
художню виставку із 30
фотографій (переглянути її
зможуть мешканці та гості

м. Козятин протягом двох
тиж нів).
Освіта протягом життя» для
осіб з порушеннями
фізичного та
інтелектуального розвитку
у громаді Вінниччини

II Міжнародний пісенний
фестиваль-конкурс
«Золотий птах» для дітей та
молоді з обмеженими
можливостями

Підвищення рівня соціальної
адаптованості,
загального
рівня розвитку особистості,
формування
національної
свідомості
осіб
3
порушеннями фізичного та
інтелектуального розвитку
шляхом
проведення
корекційно-розвивальних
заходів
в
громаді
Вінниччини у 2018 році.
Створено платформу для
реалізації пісенних талантів
дітей
та
молоді
з
функціональними
обмеженнями; забезпечено
сприяння самоствердженню
дітей та молоді з особливими
потребами та інтеграції їх в
суспільство;
привернуто
увагу
громадськості
до
проблем дітей та молоді з
особливими потребами

XXVI Обласний дитячоюнацький естрадний
конкурс «Музична
парасолька»

Виявлення
та
сприяння
розвитку творчих здібностей
дітей та юнацтва в жанрах
сучасної естради, естетичне
та моральне
виховання
молоді.
VII Фестиваль «Вінницька
Об’єднано
лідерів
студентська весна»
студентського
руху;
на
виставці
«Європейська
освіта»
проінформовано
майбутніх абітурієнтів щодо
навчальних
закладів
Вінниччини;
на
галаконцерті
за
участі
талановитої
молоді,
виявлено та підтримано
творчих
студентів,
молодіжних
гуртів
та
колективів
Фестиваль подарунків
Майстер класи, що були
ручної роботи «Vin Art Fest» проводені,
допомогли
долучити гостей фестивалю
до мистецтва ручної роботи.
У заході взяли участь 100
майстрів з різних куточків
України, кожен з яких
отримав диплом.
2 учасника виграли
у
номінації
на
найкраще
оформлене місце.

Фестиваль відвідало близько
5 тисяч гостей
День молоді
Популяризація
у
молодіжному
середовищі
інтелектуального дозвілля,
стимулювання молоді до
естетичного
розвитку,
самоосвіти,
самовдосконалення,
розкриття молодих талантів,
допомога
та
підтримка
молодих
талановитих
авторів у сфері культури та
мистецтва, створення умов
для
творчого
розвитку
особистості.
Фестиваль подарунків
Майстер класи, що були
ручної роботи «Уіп Аіі РеэЬ) проводені,
допомогли
долучити гостей фестивалю
до мистецтва ручної роботи.
У заході взяли участь 100
майстрів з різних куточків
України, кожен з яких
отримав диплом.
2
учасника
виграли
у
номінації
на
найкраще
оформлене місце.
Фестиваль відвідало близько
5 тисяч гостей

Кубок області з
інтелектуальних ігор серед
шкільних, студентських,
молодіжних та дорослих
команд
Інформування молоді з
метою підвищення правової
освіти «Органи влади і їх
повноваження»

виховання у школярів та
молоді поваги та інтересу до
знань
і
пропаганди
інтелектуальних ігор, як
засобу дозвілля молоді.
Мета - підвищення
рівня правової освіти учнів
професійно-технічних
училищ,
технікумів
та
студентської
молоді
Вінницької області.
Правова
грамотність
молоді а також їх обізнаність
з діяльністю різних гілок
влади,
місцевих органів
сприятиме
активізації
молоді, збільшенню рівня
відповідальності та довіри в
суспільстві до державних
установ та інституцій влади.

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,

Недопущення продажу
неповнолітнім алкогольних
та тютюнових виробів,
підвищення рівня
поінформованості молодих
людей щодо проблем,
пов’язаних із

Обласний фестиваль «Будь
молодим - живи активно»

100 учасників з усіх районів
та міст обласного значення
взяли участь у Обласному
фестивалі «Будь молодим живи активно»;
Понад 10 локації, в яких
кожен міг проявити себе;

тренінгів, конференцій,
форумів, фестивалів,
наметових таборів,
вишколів, походів, зборівноходів та інших заходів;
видання інформаційних та
методичних матеріалів та
виготовлення і розміщення
соціальних роликів та
реклами

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.

Безліч приємних відгуків та
позитивних емоцій

Проведення заходів до Дня
пам'яті померлих від СНІДу

Популяризація та
утвердження здорового і
безпечного способу життя
та культури здоров’я серед
молоді, а також
профілактики та боротьби з
ВІЛ/СНІДом, донесення до
молоді важливість та
актуальність проблеми та
шляхів мінімізації ризиків
зараження
III. Набуття молодими людьми знань, навичок га інших комнетентностей поза системою освіти (розвиток
неформальної освіти)
3.1 Проведення міжнародних,
Створення умов для
Висвітлення інформації про Підвищення якості та
всеукраїнських та
ефективності реалізації
підвищення професійних
реалізацію молодіжної
регіональних семінарів,
компетентностей
політики у соціальних
заходів для молоді
семінарів-тренінгів,
молодіжних лідерів, а
мережах, веб-порталах та
тренінгів (базових,
також фахівців, які
засобах масової інформації.
спеціалізованих, для
працюють з молоддю;
Покращення взаємозв’язків
Тренінг-семінар «Ро Білії»
тренерів) з метою
наділення активної молоді
між студентами різних
виконання програми
області інструментами
навчальних закладів для
підготовки працівників, які залучення коштів
кращої комунікації при
працюють з молоддю, із
міжнародних та
реалізації подальших
залученням державних
європейських фондів
проектів.

службовців молодіжної
сфери та представників
молодіжних громадських
організацій, "Молодіжний
працівник" і видача
зазначеним працівникам
відповідних сертифікатів

Створення умов для
забезпечення суб’єктності
молоді у формуванні та
реалізації державної
молодіжної політики

Вокально-хореографічний
проект «Show Me What You
Got»

«Поділись любов’ю»

Школа молодіжного
політика

Інформаційні кампанії для
громадських організацій від ідеї до успіху!

Розвиток хореографічного
та вокального мистецтва,
залучення широкої
громадськості і творчої
інтелігенції до діяльності
культурно-освітніх закладів
і аматорських студій,
налагодження творчих
відносин між
хореографічними та
вокальними колективами
міста (їх солістами).
Підтримка ініціатив молоді,
створення умов для їх
творчого і духовного
розвитку, інтелектуального
самовдосконалення
60 учасників заходу умовно
були поділені на 3 партії,
кожна з яких розробила по
5 законопроектів, а також
презентувала програму
партії та її ідеологію. Було
залучено 6 спікерів.
Проектом досягнуто основні
завдання заходу: залучення
представників громадських
організацій з числа
«новачків» до реалізації
власних ініціатив із

VI Національна асамблея

висвітленням у медіа;
підвищення обізнаності
членів територіальних
громад про діяльність
громадських організацій;
підвищення ефективності
взаємодії громадського
сектору, органів влади та
ЗМІ шляхом налагодження
партнерських зв’язків
Консолідовано
найперспективнішу частину
медичного студентства
навколо основних проблем
профільної галузі заради
пошуку нових,
незаангажованих,
креативних, доцільних
рішень; формування
прошарку національної
інтелігенції в галузі сучасної
медицини; впровадження
найновіших методик
набутгя студентами
практичних навичок;
поширення ідей доказовості,
вичерпності та
високоефективності
медицини

*

•

IT-SCOUTS spring 2018

T уристсько-краєзнавчий
семінар «Свято Весни»

Розроблено
методику
навчання молоді основам
робототехніки
та
конструювання
роботів;
проведено кваліфікацію 40
молодих людей на знання
основ програмування схем
на базі Агсіиіпо; створено
обласну наукову ініціативну
групу
ІТ -ЗС О ІШ
з
напрямку
конструювання
роботів
Формування у учасників
активної громадянської
позиції та змоги розкрити
творчий та лідерський
потенціал його учасників,
інформації щодо
можливості реалізації в
активному молодіжному
середовищі завдяки участі у
семінарських заняттях,
заняттях в природі,
інтелектуальних та
активних ігрових
комплексах, з
використаннях пластової
(скаутської) методики

Фабрика щирого сервісу

Студреспубліка 2018

Реалізація проекту
«Обласний молодіжний
центр «Квадрат»

Залучено значну частину
активної громади районівучасників до участі в
покращенні рівня сервісу в
своїх містах, шляхом
надання ними якісного
зворотного клієнтського
зв’язку власникам бізнесів
та керівникам державних
установ та проведено
гіромо-кампанію серед
молодих керівників МСБ по
покращенню рівня
доступності організацій та
установ міста для людей з
інвалідністю
Створення умов для
забезпечення суб’єктивності
молоді у формуванні та
реалізації державної
молодіжної політики
Підвищення якості та
ефективності реалізації
заходів для молоді,
наділення активної молоді
області інструментами
залучення коштів

розважально-танцювальний Створення соціокультурного
конкурс
«Стартінейджер» простору для гармонійного
серед учнівської молоді розвитку
особистості,
Вінниччини.
ознайомлення
з кращими
зразками
світової
та
української
сучасної
танцювальної
культури.
Створення
умов
для
формування
у
молоді
сценічної
культури,
запровадження нових форм
дозвілєвого
спілкування
молоді.
виявлення,
підтримка
та
розвиток
молодих талантів.
ІТ-БСОЦТв

Розроблено
методику
навчання молоді основам
робототехніки
та
конструювання
роботів;
проведено кваліфікацію 40
молодих людей на знання
основ програмування схем
на базі Агсіиіпо; створено
обласну наукову ініціативну
групу
ІТ-8СОиТ8
з
напрямку
конструювання
роботів

Підвищення
якості
та
Відкриття Обласного
ефективності
реалізації
молодіжного центру
для
молоді,
«Grand Opening KVADRAT» заходів
наділення активної молоді
області
інструментами
залучення коштів
Допомога молоді у захисті
Національний семінар з
своїх прав на доступ до
інформування та
повної
та
достовірної
консультування молоді
інформації у різних сферах
суспільного
життя,
яка,
зокрема, сприяє її здатності
критично мислити.
Напрацьовано
стратегію
розвитку якісної молодіжної
інформаційної політики в
Україні з метою задоволення
інформаційних
потреб
молоді
та
застосування
принципів
Європейської
молодіжної інформаційної
хартії___________
___
Обізнаність молоді в наданні
Майстер-класу з надання
першої
домедичної
першої домедичної
допомоги
та
вміння
допомоги
використовувати ці навички
у екстримальних ситуаціях.

Гра задумана і розроблена як
інструмент навчання (в тому
числі і самонавчання) для
людей, яким не байдужий
розвиток своїх громад.
IV. Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та
самозайнятості молоді)
4.1 Проведення міжнародних,
Формування позитивного
Семінар-тренінг в рамках Допомога молодим
всеукраїнських та
іміджу підприємця,
проекту
«Розвиток підприємцям у становленні
регіональних акцій,
збільшення кількості
професійної
компетенції власного бізнесу
виставок, ігор (в т.ч.
молодих людей, зайнятих у молоді із залученням діючих
компютерних), конкурсів,
малому та середньому
підприємницьких практик».
виставок, засідань за
бізнесі.
Проведення серії тренінгів Залучено значну частину
круглим столом, дебатів,
«Фабрика щирого сервісу» в активної громади районівсемінарів, семінаріврамках проекту «Розвиток учасників до участі в
тренінгів, конференцій,
професійної
компетенції покращенні рівня сервісу в
форумів, консультацій та
молоді із залученням діючих своїх містах, шляхом
інших заходів; видання
надання ними якісного
підприємницьких практик»
інформаційних та
зворотного клієнтського
методичних матеріалів та
зв’язку власникам бізнесів
виготовлення і розміщення
та керівникам державних
соціальних фільмів,
установ. Проведено промороликів га соціальної
кампанію серед молодих
реклами
керівників МСБ по
покращенню рівня
доступності організацій та
установ міста для людей з
інвалідністю, а також по
збільшенню екологічної
свідомості та
Кооперативна гра
«СвітГромад»

відповідальності, гіри
здійсненні підприємницької
діяльності
VI. Надання фінансової підтримки громадським організаціям
Проведення конкурсу серед Проект
6.1 Проведення конкурсу 3
«Формування Налагодження
громадських організацій на інклюзивної
визначення програм
політики
у комунікативних процесів
фінансування
розроблених
(проектів, заходів),
Вінницькій області»
осіб з інвалідністю з
ними
програм,
заходів
з
розроблених інститутами
ровесниками без
місцевих
бюджетів
інвалідності, що сприяло
громадянського
суспільства, відповідно до
підвищенню активності та
постанови Кабінету
соціалізації молоді з
Міністрів України від 12
інвалідністю. Сприяння
жовтня 2011 р. № 1049
розвитку інклюзивного
середовища
Проект
«Молодіжний Учасниці кемпу відзначили
покращення знань щодо
Сприяння
участі лідерський кемп - 2018»
тендерної рівності, прав
громадських
організацій
жінок, протидії тендерному
області у конкурсах на
насильству й тендерній
отримання
грантів
від
дискримінації. У
міжнародних фондів
підсумковому анкетуванні
відзначено конкретні зміни
у власному ставленні до
проблематики тендерної
рівності, прав ж інок,
протидії тендерному
насильству й тендерній
дискримінації.

Проведено серії дебатних
шкіл в Вінницькій області в
містах: Гайсин, Бар,
Козятин, Жмеринка,
Вінниця, участь в яких
приймуть 90 школярів та
студентів віком від 15-25
років, мешканці даних міст,
з метою ознайомлення з
освітньою технологією
дебати
VII. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва
Сьвєнтокшисько-Вінницька Забезпечення міжнародного
Здійснення міжнародних
7.1 Проведення міжнародних,
молодіжного
Академія молодих лідерів
всеукраїнських та
молодіжних обмінів, у
співробітництва; розвиток
регіональних акцій, ігор (в тому числі у рамках
партнерських відносин між
т.ч. компютерних змагань
реалізації навчальної
молоддю з сусідніх держав.
та ігор), конкурсів, засідань програми "Молодіжний
Інтеграція української
за круглим столом, дебатів, працівник" та проведення
молоді в європейські та
семінарів, виставок,
відповідних конкурсів
світові молодіжні структури
семінарів-тренінгів,
(співробітництво 3
Обласний молодіжний табір- Залучення молодих людей
тренінгів, конференцій,
Польщею та Литвою,
форумів, фестивалів,
іншими країнами)
форум «Молодь Вінниччини до прийняття рішень, що
безпосередньо впливають на
пленерів, наметових
Активна участь молоді та
- інвестиція у майбутнє»
представників
таборів, вишколів,
їхнє життя
походів,зборівміжнародних і українських «Вінниччина молодіжна - Програма цьогорічного
походів,концертів та інших молодіжних організацій у
табору-форуму, окрім
ініціюй та дій!»
проведення тренінгів,
заходів; видання
житті суспільства, у т.ч.
спрямованих на розвиток
проведення щорічних
інформаційних та
молодіжних форумів
лідерських якостей га
методичних матеріалів та
виготовлення і розміщення
особистих компетенцій
Проект
«SetUp
Налаштуй Дебати»

Debate.

соціальних роликів та
реклами

молодіжних лідерів,
передбачає зустріч з
молодими людьми, які
поділяться своїми
особистими досягненнями,
отримати нові знання від
провідних тренерів зі
створення якісних
презентацій, а також
випробувати свої навички та
знання у діловій настільній
грі, яка вчить
співпрацювати, «Світ
громад».

Участь українських
молодіжних делегацій у
міжнародних акціях, іграх
(в т.ч. компютерних
змагань), конкурсах,
засіданнях за круглим
столом, дебатах, семінарах,
виставках, семінарахтренінгах, гренінгах,
конференціях, форумах,
фестивалях, пленерах,
наметових таборах,
вишколах, походах,
концертах та інших
заходах
СвьєнтокшиськеВінниччина: для молоді

Обмін досвідом та
покращення молодіжної
роботи

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
№

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Назва показника
Показники продукту
Кількість молодих людей, охоплених
заходами Програми у загальній
кількості населення віком від 14 до 35
років

Кількість проведених заходів,
спрямованих на посилення
профілактики правопорушень у процесі
підвищення рівня правових знань,
правової культури та правової
поведінки молоді
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
Кількість проведених заходів,
спрямованих на формування
патріотичної свідомості молоді, зокрема
у навчальних закладах і у молодіжному
середовищі, шляхом розвитку
історичної пам’яті; популяризація

Одиниця
виміру

тис. осіб

шт.

тис. осіб

шт.

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень
виконання до
затвердженого
програмою (%)

положення
про
реалізацію
заходу,
інтернетресурси

18

11

61,1

календарний
план заходів

0

1

-

положення
про
реалізацію
заходу

0,4

0,3

75

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

11

10

90,9

Джерело
інформації

1.5.

1.6.

1.7.

української культури і народних
традицій; усвідомлення національної
своєрідності; залучення молоді до
суспільно значущої діяльності
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
Кількість молодих людей, які
нагороджені премією Верховної Ради
У країни за внесок молоді у розвиток
парламентаризму, місцевого
самоврядування та Премією Кабінету
Міністрів України за особливі
досягнення молоді в розбудові України
Кількість проведених заходів,
спрямованих на виховання у молоді
почуття особистої та національної
гідності, подолання комплексів
меншовартості, формування
шанобливого ставлення до внеску
національних меншин у державотворчі
процеси України

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,7

1,2

171

осіб

положення
про
реалізацію
заходу

1

0

0

ПІТ.

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

3

3

100

1.8.

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
1.9. Кількість проведених обласних та
районних молодіжних форумів
1.10. Кількість молодих людей, які взяли
участь у роботі форумів

1.11. Кількість проведених заходів,
спрямованих на формування
бережливого ставлення до
навколишнього природного середовища
1.12. Кількість молодих людей, які взяли
участь у заходах, спрямованих на
формування бережливого ставлення до
навколишнього природного середовища
1.13. Кількість проведених заходів,
спрямованих на підтримку ініціатив
молоді, створення умов для її творчого і
духовного розвитку, інтелектуального
самовдосконалення
1.14. Кількість молодих людей, які взяли
участь у заходах, спрямованих на
підтримку ініціатив молоді, створення

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,2

0,35

175

5

4

80

90

250

270

25

0

0

0,2

0

0

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

25

18

72

положення
про

0,4

1,8

450

шт.

осіб

шт.

гис. осіб

ІПТ.

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу
календарний
план заходів,
наказ
департаменту
положення
про
реалізацію
заходу

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

умов для її творчого і духовного
розвитку, інтелектуального
самовдосконалення
Кількість проведених заходів,
спрямованих на підвищення рівня
здоров’я молоді, популяризація та
утвердження здорового і безпечного
способу життя та культури здоров’я
серед молоді
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
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
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;

реалізацію
заходу

шт.

тис. осіб

шг.

тис. осіб

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

11

6

54

положення
про
реалізацію
заходу

0,7

0,6

86

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

10

2

20

положення
про
реалізацію
заходу

0,2

0,45

225

забезпечення репродуктивного здоров’я
молоді, популяризація серед молоді
знань з безпеки життєдіяльності
1.19. Кількість молодих людей, які взяли
участь у міжнародних, 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
навчальних модулях за програмою
підготовки молодіжних працівників
1.20. Проведення аналізу існуючої мережі
установ, які працюють з молоддю, та
розвиток на їх базі молодіжних центрів,
виходячи з потреби конкретного регіону
1.21. Розвиток неформальних форм роботи з
молоддю шляхом організації наметових
таборів,
включаючи
їх
разове
облаштування,
без
створення
стаціонарних закладів та тематичних
молодіжних змін

тис. осіб

шт.

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

календарний
план заходів,
наказ
департаменту
положення
про
реалізацію
заходу

0,2

0,87

435

0

0

0

0,2

0

0

проведених
заходів,
1.22. Кількість
спрямованих на сприяння діяльності
органів студентського самоврядування
та
Студентського
парламенту
Вінниччини
1.23. Кількість молодих людей, які взяли
участь в заходах, спрямованих на
розвиток студентського самоврядування
1.24. Кількість соціально активної та
талановитої молоді, що пройшла
стажування в органах державної влади
та місцевого самоврядування
1.25. 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
1.26. 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

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

10

5

50

положення
про
реалізацію
заходу

0,1

0,32

320

10

8

80

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,2

0,2

100

тис. осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,2

0

0

шт.

тис. осіб

осіб

1.27. 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
1.28. Кількість молоді, залученої до
волонтерської діяльності

1.29. Кількість молодих людей, які охоплені
тимчасовою зайнятістю за допомогою
Вінницького обласного молодіжного
центру праці
1.30. Кількість заходів, спрямованих на
підтримку студентської молоді
переміщеного Донецького
Національного Університету
1.31. Кількість заходів, проведених
Вінницьким обласним молодіжним
центром праці

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

тис. осіб

тис. осіб

осіб

положення
про
реалізацію
заходу

положення
про
реалізацію
заходу
положення
про
реалізацію
заходу

шт.

шт.

осіб

календарний
план заходів,
наказ
департаменту
положення
про

0,2

0,1

50

0,1

0

0

10

1,2

12

2

0

0

8

2

25

80

180

225

реалізацію
заходу
1.33. Кількість бізнес-планів, поданих на
обласний конкурс
1.34. Кількість громадських організацій, які
взяли участь у конкурсі на фінансування
розроблених ними програм, заходів з
місцевих бюджетів
1.35. 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)
1.36. 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
1.37. Кількість молодих людей, які взяли
участь у міжнародних акціях, іграх (в
т.ч. компютерних змагань), конкурсах,
засіданнях за круглим столом, дебатах,
семінарах, виставках, семінарахгренінгах, тренінгах, конференціях,
форумах, фестивалях, пленерах,
наметових таборах, вишколах,
походах,концертах та інших заходах

шг.

5

0

0

шт.

20

0

0

шт.

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

3

5

166,7

осіб

положення
про
реалізацію
заходу

50

45

90

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

0,1

0,5

500

тис. осіб

1.38. Кількість програм, реалізованих
громадськими організаціями

1.39. Кількість молодіжних громадських
організацій
1.40. Кількість виробленого інформаційного
продукту з питань реалізації державної
молодіжної політики: теле -,
радіопрограм, тематичних рубрик,
вкладишів у друкованих ЗМІ тощо
Показник и ефективності
2.
2.1. Питома вага молодих людей, охоплених
заходами програми у загальній кількості
населення віком від 14 до 35 років
2.2. Питома вага молодіжних громадських
організацій від загальної кількості
громадських організацій області
2.3. Збільшення кількості самозайнятої
молоді
2.4. Питома вага коштів, залучених з інших
джерел фінансування для реалізації
програм, розроблених молодіжними
громадськими організаціями

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

3

26

866,7

12

27

225

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

10

2

20

%

творчі звіти

5

4

80

%

творчі звіти

11

9.2

84

%

ЗМІ, соціальні
мережі
Положення
про
реалізацію
заходів, творчі
звіти

15,4

15,4

100

16,68

7,43

44,5

шт.

шт.

шт.

%

3.

Показники якості

3.1.

Збільшення кількості людей, які беруть
активну участь у формуванні та
реалізації державної молодіжної
політики
Збільшення кількості громадських
організацій, що працюють у сфері
молодіжної політики з розрахунку на 1
тисячу молодих людей
Підвищення у молодих людей області
рівня бажання жити у своїй країні

3.2.

3.3.

%

шт.

%

ЗМІ, соціальні
мережі

16,8

35

200

реєстр

4,0

4,0

100

ЗМІ, соціальні
мережі

70,4

68,9

98

3. Аналітичний описовий звіт щодо:
3.1. Додаткових заходів не передбачених Програмою.
Додаткові заходи не передбачені програмою не реалізовувались Департаментом та інститутами громадянського
суспільства протягом 2018 року.
3.2. Стан фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді.
На фінансування Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2016 - 2020 роки, затвердженої
рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року №707 з обласного бюджету у 2018 році планувалось
використати 2 391,9 тис. грн, фактично профінансовано - 2140,00 тис. грн.
3.3. Результати реалізації Програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності
реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді.
В рамках реалізації Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини на 2016 - 2020 роки» у 2018 році
планувалось провести 57 заходів, з яких проведено 54 (95%), залучено близько 22 тисяч молодих людей, що на 2,1 тис.
більше, ніж заплановано.
Аналіз окремих показників виконання Програми у 2018 році вказує на потребу покращення роботи у сферах:

- посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та
правової поведінки молоді;
- формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища;
- підвищення рівня здоров'я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та
культури здоров’я серед молоді;
- залучення молоді до волонтерської діяльності;
- 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 та
зарубіжжя;
- створення умов для працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості
молоді).
У 2018 році робота Департаменту спрямовувалась на залучення до заходів студентської та учнівської молоді, а також
на розвиток їх компетенцій. Так, протягом II півріччя активно реалізовувався проект по розвитку здібностей молоді та
забезпечення міжвідомчої співпраці за допомогою кооперативної гри «Світ громад». Таким чином, проведено серію ігор та
турнір для представників різних навчальних закладів (школи, заклади вищої освіти 1-М та ІІІ-ІV рівнів акредитації), обласних
і районних управлінь та департаментів, інших організацій.
3.4. Проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням
причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення).
Проблемні питання:
- не бажання громадських організацій долучатись до реалізації Програми у зв’язку з необхідністю подання повного
пакету документів та подальшого звітування;
- мала кількість підприємств, що готові надати свої продукти у борг (не розуміють механізму освоєння державних
коштів);
- не бажання молоді вікової категорії 30+ залучатись до проведених заходів;
- незначна кількість молодих лідерів.
Шляхи вирішення:
- роз’яснювальна робота (тренінги, семінари) представниками органів державної влади щодо правильності
формування повного пакету документів, механізму освоєння державних коштів, тощо;
- проведення інформаційних кампаній щодо реалізації молодіжної політики (у тому числі за бюджетні кошти).

3.5. Висновки та пропозиції щодо:
- впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону:
Реалізація програми безпосередньо впливає на показники соціально-економічного розвитку та відповідає основним
цілям та пріоритетам Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року.
- доцільності продовження виконання програми:
Подальше продовження виконання програми є доцільним, оскільки забезпечується розширення можливостей
розвитку потенціалу молоді як значної частини людського ресурсу Вінниччини для її активної участі у всіх сферах життя
області.
- уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування,
переліку виконавців, строків виконання.
Не потребують.
4. До звіту також необхідно додати всі продукти (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети
друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми та фотозвіт.
Фотозвіт додається.

Додаток 2
до листа Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації
в ії «28» січня 2019 року № 03-458
Фінансування Обласної цільової програмі! "Молодь Вінниччини" на 2016-2020 роки (завтерджена рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 №707)

О бсяг коштів,
передбачений
на
фінансування
Програмою
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