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Від «19» січня 2018 року № 03-276

Обласна Рада

Про хід виконання Обласної цільової
соціальної програми «Молодь Вінниччини»
на 2016 —2018 роки
На виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого
2016 року № 38 «Про обласну цільову соціальну програму «Молодь
Вінниччини» на 2016 - 2018 роки» Департамент соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації надає звіт згідно форми, що додається.
Додаток 1 на 23 арк.
Додаток 2 на 1 арк.

Директор Департаменту

Гайдей 57-04-45

Наталя ЗАБОЛОТНА

Додаток 1
до листа Департаменту соціальної та
молодіжної політики облдержадміністрації
від « 19 » січня 2018 року № 03-276

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017 РІК
Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації
найменування головного розпорядника коштів програми
Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації
найменування відповідального виконавця програми
Обласна цільова соціальна «Молодь Вінниччини» на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради
7 скликання від 11.02.2016 року № 38
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження
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
Зниження рівня
Інформування молоді з
1.1 Посилення профілактики
Підвищення правової
правопорушень,
правопорушень у процесі
метою підвищення правової свідомості молоді
підвищення рівня правових підвищення рівня правової освіти «Депутат: для чого
знань, правової культури та свідомості молодих людей він треба»
правової поведінки молоді

1.2 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 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

- Виготовлення листівок
до Дня Соборності України
- Покладання квітів до
Дня Героїв Небесної Сотні
- Проведення майстеркласів з писанкарства
- Майстер-клас з
виготовлення писанки в
техніці «Темарі»
- Туристсько-краєзнавчий
фестиваль «Свято весни»
- Проведення ви
шкільного тренінгу «Шлях
воїна»
- Благодійний фестиваль
польової кухні пам’яті
Тараса Сича
- Майстер-клас з
виготовлення картин в
техніці «Кінусайга» до Дня
Незалежності України
- Акція «Повстанська
ватра» до Дня Захисника
У країни
- Національнопатріотичний захід «Янгол
для патріота»
- Андріївські вечорниці
- Обласний етап акції

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

«Вифлиємський вогонь
миру»
Виховання соціально
1.3 Виховання у молоді
- Історично-краєзнавчий
активної, відповідальної та квест «Снігохід»
почуття особистої та
патріотично налаштованої - Міжнародний пісенний
національної гідності,
молоді. Формування у
подолання комплексів
фестиваль-конкурс
молоді національної
меншовартості,
«Золотий птах»
свідомості, підвищення
формування шанобливого
- Проект «Спільні кроки у
рівня знань щодо
ставлення до внеску
громаді»
історичного минулого
національних меншин у
України, формування у
державотворчі процеси
молодих людей почуття
України
гордості за співвітчизників,
земляків та залучення їх до
вивчення історії рідного
краю крізь призму
видатних постатей
минулого та сучасності
Виховання екологічної
1.4 Формування бережливого
- Обласний етап
свідомості молоді
ставлення до
Всеукраїнської акції
навколишнього
«Зробимо Україну чистою
природного середовища
разом! »
- Створення науковометодичного центру освіти
для сталого розвитку
Популяризація у
1.5 Підтримка ініціатив
- Міжнародний зимовий
молоді, створення умов для молодіжному середовищі
фестиваль ленд-арту
інтелектуального дозвілля, «Аплікація духу.
її творчого і духовного
розвитку, інтелектуального стимулювання молоді до
Міфогенез»

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

Виховання у молоді
екологічної свідомості

Розкриття у молоді творчих
здібностей, допомога та
підтримка молодих
талановитих авторів у сфері

самовдосконалення

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

- Проведення серії
майстер-класів до дня
закоханих «Серце у
долонях»________________
- Серія тренінгів «Студії
молодіжного розвитку»
- Змагання ЕВЕС_______
- Модель ПАРС-2017 ~
- Майстер-клас з
виготовлення вітальної
листівки до Великодня
- 25-й ювілейний
Міжнародний дитячоюнацький конкурс
«Музична парасолька»
- Майстер-клас з
виготовлення об’ємної
вітальної листівки «Квіти
для матусі»______________
- IV обласний
студентський дебатний
турнір «Кубок Поділля»
- Фестиваль «Вінницька
студентська весна»_______
- День молоді в
Центральному парку
культури і відпочинку
ім. М.Горького___________
- Фестиваль подарунків

культури та мистецтва,
створення умов для
творчого розвитку
особистості Популяризація
серед молоді стимулювання
молоді до естетичного
розвитку, самоосвіти,
інтелектуального дозвілля,
самовдосконалення;
залучення більшої кількості
молодих людей, у тому
числі молоді з інвалідністю
до змістовного дозвілля,
підтримка інтелектуальнообдарованої молоді,
стимулювання інноваційної
діяльності у молодіжному
середовищі.

ручної роботи «УтАїїТезІ»
(літній)__________________
- Проведення
Вінницького регіонального
хакатону ІТ-8СОиТ8 з
програмованих роботів
- Табір ІТ-8СОиТ8 для
дітей учасників АТО______
- «Фотосушка» до Дня
міста____________________
- III Всеукраїнський
дебатний турнір «Кубок
Фенікса»_________________
- Кубок області з
інтелектуальних ігор серед
шкільних, студентських,
молодіжних та дорослих
команд___________________
- Реалізація проекту
«Увага крізь творчість»
- Молодіжна Ліга «Що?
Де? Коли?» з Олександром
Андросовим______________
- Конкурс серед шкільної
молоді «Стартінейджер»
- ІТ-ЯеуоІийоп__________
- Фестиваль подарунків
ручної роботи «УіпАгіРе8Ь>
(зимовий)________________

II. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді
2.1 Підвищення рівня здоров’я Недопущення продажу
Обласний фестиваль «Будь
Утвердження здорового
молоді, популяризація та
неповнолітнім алкогольних молодим - живи активно!»
способу життя серед молоді
утвердження здорового і
та тютюнових виробів,
області, створення умов для
підвищення рівня
безпечного способу життя
надання молоді
та культури здоров’я серед поінформованості молодих
альтернативи вживання
людей щодо проблем,
молоді
наркотичних та
пов’язаних із
психотропних речовин.
тютюнопалінням,
Популяризація у
вживанням алкоголю,
молодіжному середовищі
наркотичних речовин;,
здорового та активного
створення умов для
способу життя. Залучення
надання молоді
більшої кількості молодих
альтернативи вживання
людей до занять фізичною
наркотичних та
культурою та спортом
психотропних речовин.
Популяризація у
молодіжному середовищі
здорового та активного
способу життя. Залучення
більшої кількості молодих
людей до занять фізичною
культурою та спортом
Недопущення продажу
2.2 Сприяння зміцненню
Недопущення продажу
- Звітно-навчальний
психічного здоров’я
неповнолітнім алкогольних модуль для координаторів
неповнолітнім алкогольних
молодих людей,
та тютюнових виробів,
та тютюнових виробів,
Вінницької області з
формування внутрішньої
підвищення рівня
підвищення рівня
інформаційнокультури їх взаємин у сім’ї поінформованості молодих профілактичної акції
поінформованості молодих
людей щодо проблем,
та соціальному
людей щодо проблем,
«Відповідальність
середовищі; забезпечення
пов’язаних із
пов’язаних із
починається з мене»

репродуктивного здоров’я
молоді, популяризація
серед молоді знань з
безпеки життєдіяльності

III. Набутій молодими
3.1 Проведення міжнародних,
всеукраїнських та
регіональних акцій,
засідань за круглим
столом, дебатів, семінарів,
виставок, семінарівтренінгів, тренінгів,
конференцій, форумів,
вишколів, походів, зборівпоходів, навчальних
модулів та інших заходів
для спеціалістів, що
працюють з молоддю,

тютюнопалінням,
тютюнопалінням,
- Участь у
вживанням алкоголю,
вживанням алкоголю,
Всеукраїнському таборі
наркотичних речовин;,
наркотичних речовин;,
«Юний рятувальний»
створення умов для
створення умов для надання
надання молоді
молоді альтернативи
альтернативи вживання
вживання наркотичних та
наркотичних та
психотропних речовин
психотропних речовин.
Популяризація у
молодіжному середовищі
здорового та активного
способу життя. Залучення
більшої кількості молодих
людей до занять фізичною
культурою та спортом
людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток
неформальної освіти)
Створення умов для
Підвищення професійних
- Інформаційні кампанії
підвищення професійних
для громадських організацій компетентностей
компетентностей
молодіжних лідерів,
«Від ідеї - до успіху»
молодіжних лідерів, а
фахівців, що працюють з
- Обласний молодіжний
також фахівців, які
молоддю, збільшення
табір-форум «Вінниччина
працюють з молоддю;
кількості активної молоді в
молодіжна - ініціюй та
підвищення якості та
області
дій!»
ефективності реалізації
- «Включення людей 3
заходів для молоді;
інвалідністю в процеси
наділення активної молоді
реформ»
області інструментами
- Обласний базовий тренінг
залучення коштів
«Молодіжний працівник»
міжнародних та

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

3.3 Розвиток неформальних
форм роботи 3 молоддю
шляхом організації

європейських фондів

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

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 коштів
міжнародних та
європейських фондів
Створення умов для
підвищення професійних
компетентностей

Реалізація проекту
«Вінницький молодіжний
центр»

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

Конференція «Розвиток
молодіжних центрів»

Представлення нового
молодіжного середовища
для молоді області,

наметових таборів,
включаючи їх разове
облаштування, без
створення стаціонарних
закладів та тематичних
молодіжних змін

3.4 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

3.5 Сприяння діяльності
органів студентського
самоврядування та
Студентського парламенту
Вінниччини

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

підвищення якості та
ефективності реалізації
заходів для молоді;
наділення активної молоді
області інструментами
залучення коштів
міжнародних та
європейських фондів

- Інклюзивний наметовий
табір «Школа самостійного
життя»
- Табір-семінар «Школа
рівних можливостей»

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

- Інформування та
висвітлення заходів у сфері
молодіжної політики
- Форум «Студентське
самоврядування

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

Вінниччини»
- Форум «Студентська рада
Вінниччини»
- Виготовлення фільму
«Молодь» за підсумками
реалізації молодіжної
політики впродовж року
- Видання інформаційної
продукції
IV. Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної
самозайнятості молоді)
Серія розвиваючих тренінгів
4.1 Спрямування професійних Підвищення обізнаності
для молоді «Атрибутика
учнів у світі професій та
інтересів молоді за
розвитку»
формулою: «інформування сприяння у виборі
— навчання — тестування майбутньої професії.
— залучення», формування Зниження дисбалансу на
ринку праці серед молодих
усвідомлених мотивів
спеціалістів.
вибору певного виду
діяльності, що забезпечить Заощадження бюджетних
задоволення матеріальних і коштів, пов’язаних з
перепідготовкою та
духовних потреб молоді
працевлаштуванням
значної кількості
випускників, які не
бажають або не можуть
працювати за набутим
фахом
Проведення тренінгуПопуляризація ідей
4.4 Залучення молоді до
волонтерства серед
семінару для волонтерів
волонтерської діяльності
населення області.

області

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

Проведення семінару для
волонтерів, які в
майбутньому можуть бути

Збільшення участі молодих
залучені до проведення
людей у суспільному житті
різноманітних заходів у всіх
громади.
сферах діяльності
Створення умов для
набуття молодими людьми
практичного досвіду
VI. Надання фінансової підтримки громадським організаціям
Активізація громадського
Проведено конкурсу
6.1 Проведення конкурсу
Проведено конкурс серед
руху у Вінницькій області, проектів громадських
серед громадських
громадських організацій, що
залучення громадських
організацій, для реалізації
організацій на
сприяє проведенню
фінансування розроблених організацій до вирішення
яких надаватимуться кошти додаткових заходів
актуальних проблем у
ними програм, заходів з
з обласного бюджету у 2018 громадськими діячами
молодіжному середовищі.
місцевих бюджетів
році
VII. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва
Вивчення та використання - Міжнародний
7.1 Здійснення міжнародних
Проведення заходів, до яких
молодіжних обмінів, у
набутого європейського
долучено М О Л О Д Ь 3 інших
молодіжний Табір
досвіду у розв’язанні
тому числі у рамках
країн.
ImageMappingStina
суспільно значущих
реалізації навчальної
Забезпечення обміну
- Міжнародна акція,
програми "Молодіжний
проблем
досвідом молоддю
спрямована на підвищення
працівник" та проведення
Вінниччини на теренах
інноваційного
відповідних конкурсів
співробітництва української Польщі
(співробітництво 3
та закордонної молоді
Польщею та Литвою,
«Літній освітньоіншими країнами)
культурний курс ІТ-курс
BEST»
- Перевезення учасників
міжнародного проекту
«Слідами фантастичних
звірів»

7.2 Активна участь молоді та
представників
міжнародних і українських
молодіжних організацій у
житті суспільства, у т.ч.
проведення щорічних
молодіжних форумів

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

- Українсько-німецькі
зустрічі «Вінниччина у роки
Другої світової війни»
- СвєнтокшиськоВінницька академія
молодих лідерів
Участь молодіжних
активістів у Міжнародному
фестивалі «Beauty around
те»

Забезпечення участі
молодих лідерів у
міжнародних заходах

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

Назва показника

1.
1.1.

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

1.2.

Одиниця
виміру

тис. осіб

шт.

Джерело
інформації

положення
про
реалізацію
заходу
календарний
план заходів

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень
виконання до
затвердженого
програмою (%)

12,4

15

120

6

1

16

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

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
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
України за внесок молоді у розвиток

положення
про
реалізацію
заходу

0,2

0,1

50

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

12

12

100

тис.осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,9

0,9

100

осіб

положення
про
реалізацію

1

1

100

тис.осіб

шт

парламентаризму, місцевого
самоврядування та Премією Кабінету
Міністрів України за особливі
досягнення молоді в розбудові України
1.7. 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
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

заходу

шт.

тис.осіб

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

положення
про
реалізацію
заходу

шт.

осіб

шт.

положення
про
реалізацію
заходу
календарний
план заходів,
наказ
департаменту

3

3

100

0,2

0,2

100

5

3

60

95

350

368

25

1

4

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
умов для її творчого і духовного
розвитку, інтелектуального
самовдосконалення
1.15. Кількість проведених заходів,
спрямованих на підвищення рівня
здоров’я молоді, популяризація та
утвердження здорового і безпечного
способу життя та культури здоров’я
серед молоді
1.16. 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
1.17. Кількість проведених заходів,
спрямованих на сприяння зміцненню
психічного здоров’я молодих людей,

тис.осіб

шт.

тис.осіб

шт.

тис.осіб

шт.

положення
про
реалізацію
заходу

0,3

3,5

1166

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

20

24

120

положення
про
реалізацію
заходу

0,2

2,2

1100

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

12

1

8

положення
про
реалізацію
заходу

0,8

0,3

38

календарний
план заходів,
наказ

10

3

30

формування внутрішньої культури їх
взаємин у сім’ї та соціальному
середовищі; забезпечення
репродуктивного здоров’я молоді,
популяризація серед молоді знань з
безпеки життєдіяльності
1.18. 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
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

департаменту

тис.осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,2

1

500

осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,3

1,5

500

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

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
Кількість
проведених
заходів,
спрямованих на сприяння діяльності
органів студентського самоврядування
та
Студентського
парламенту
Вінниччини
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»,

шт.

тис.осіб

шт.

тис.осіб

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

1

1

100

положення
про
реалізацію
заходу

0,2

0,2

100

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

10

2

20

положення
про
реалізацію
заходу

0,1

0,3

300

10

0

0

0,2

0

0

осіб

тис.осіб

положення
про
реалізацію
заходу

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
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

тис.осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,2

0

0

тис.осіб

положення
про
реалізацію
заходу

0,2

0,5

250

0,1

0,1

100

9

9

100

2

0

0

тис.осіб

осіб
шт.

положення
про
реалізацію
заходу
положення
про
реалізацію
заходу

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
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

шт.

календарний
план заходів,
наказ
департаменту
положення
про
реалізацію
заходу

7

2

28

60

60

100

шт.

15

0

0

шт.

5

5

100

шт.

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

2

1

50

осіб

положення
про
реалізацію
заходу

50

200

400

осіб

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

осіб

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

1

1

100

шт.

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

ЗО

56

186

11

68

618

календарний
план заходів,
наказ
департаменту

15

ЗО

200

%

творчі звіти

5

3,5

70

%

творчі звіти

11

9.2

84

шт.

шт.

громадських організацій області
2.3.

2.4.

Збільшення кількості самозайнятої
молоді
Питома вага коштів, залучених з інших
джерел фінансування для реалізації
програм, розроблених молодіжними
громадськими організаціями

%

ЗМІ, соціальні
мережі

15,4

15,4

100

%

Положення
про
реалізацію
заходів, творчі
звіти

16,68

17,2

103

20

119

4,0

100

70,4

100

3.

Показники якості

3.1.

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

%

ЗМІ, соціальні
мережі

16,8

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

шт.

реєстр

4,0

ЗМІ, соціальні
мережі

70,4

3.2.

3.3.

Підвищення у молодих людей області
рівня бажання жити у своїй країні

%

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 2017 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 - 2018 роки, затвердженої
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №38 з обласного бюджету у 2017році планувалось
використати 2083,7 тис. грн, фактично профінансовано - 2000 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 - 2018 роки» у 2017 році
заплановано проведення 68 заходів, з яких проведено 65 (96%), залучено 15 тисяч молодих людей, що на 2,6 тис. більше
ніж заплановано.
Аналіз окремих показників виконання Програми у 2017 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;
- сприяння діяльності органів студентського самоврядування та Студентського парламенту Вінниччини;
- створення умов для працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та
самозайнятості молоді).
У 2017 році робота Департаменту спрямовувалась на залучення до заходів молоді, яка проживає за межами
обласного центру. Тим самим вдосконалюється система активізації молоді з сільської місцевості.
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.
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 Д епартаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадм і ністрації
від 19 січня 2018 року № 03-276

Фінансування Обласної цільової програми "Молодь Вінниччини" на 2016-2018 роки (завтерджена рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11.02.2016 №38)
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4. Створення умов з метою працевлаштування молоді
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Обласна цільова програма "Молодь Вінниччини" на 2016-2018
роки (завтерджена рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від
11.02.2016 № 38)
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