
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про організацію семінару «Молодь з молоддю»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення 42 сесії Вінницької обласної ради 7 
скликання ВІД 21 лютого 2020 року № 921 «Про Стратегію збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року» та № 922 
«Про план заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії збалансованого 
регюнмьного розвитку Вінницької області на період до 2027 року», рішення 
27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515 «Про 
програму місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 
роки», рішення 8 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 23 квітня 
2021 року №130 «Про Координаційну раду з питань молодіжної політики при 

шницькій ^обласній Раді 8 скликання», враховуючи звернення голови 
Координаційної ради з питань молодіжної політики при Вінницькій обласній 
Раді 8 скликання, з метою ефективної з реалізації молодіжної політики в 
територіальних громадах Вінницької області:

1. Затвердити програму семінару «Молодь з молоддю», що додається.
2. Затвердити кошторис витрат семінару «Молодь з молоддю», що 

додається. /  /
3. Контроль за виконанням ̂ о г о  ^^зпорядження залишаю за собою. 

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
обласної Ради 

від 2021 року №

ПРОГРАМА 
семінару «Молодь з молоддю»

Мета: поглибити знання законодавства представників територіальних 
громад області - членів Координаційної ради з питань молодіжної політики 
при Вінницькій обласній Раді 8 скликання, сприяти їх професійному та 
особистісному розвитку, активізувати діалог між делегованими 
представниками від територіальних громад в галузі молодіжної політики для 
ефективної взаємодії та конструктивних взаємозв’язків. В рамках семінару 
отримати навички та напрацювати матеріали, що стануть основою для 
розробки місцевих програм розвитку та підтримки молоді в територіальних 
громадах.

Дата проведення: 23 жовтня 2021 року.
Місце проведення: м. Вінниця, вул. Пушкіна, 11, Хаб «Місто змістів».
Організатори: Вінницька обласна Рада, Координаційна рада з питань
молодіжної політики при Вінницькій обласній Раді 8 скликання.

Година
(СМТ+З) Тема Спікер

День 1 23.10.2021 р.

10:00-11:00 Реєстрація учасників. 
Вітальна кава.

11:00-11:30

Урочисте відкриття. 
Вітальні виступи 
організаторів, 
представників 
Вінницької обласної 
Ради,
запрошених гостей

Вячеслав Соколовий -
Голова Вінницької 
обласної Ради;
Ірина Лозова ~ голова 
Координаційної ради з 
питань молодіжної 
політики при 
Вінницькій обласній 
Раді.

11:30-12:00
Блок №1:
Законодавство у сфері 
молодіжної політики

Ірина Лозова -  голова 
Координаційної ради з 
питань молодіжної 
політики при 
Вінницькій обласній 
Раді.

12:00-13:00 Блок № 2: Юрій Войцицькиіі -



Написання локальної 
програми розвитку по 
МОЛОДІЖНІЙ п ол іти ц і, 
частина 1.

радник Голови 
Вінницької обласної 
Ради, консультант з 
питань місцевого 
розвитку і стратегічного 
планування.

13:00-14:00 Перерва на обід

14:00-16:00

Блок № 2:
Написання локальної 
програми розвитку по 
молодіжній політиці, 
частина 2.

Юрій Войцицький -
радник Голови 
Вінницької обласної 
Ради, консультант з 
питань місцевого 
розвитку і стратегічного 
планування.

16:00-17:00

Блок №3
Додаткові інвестиції в 
розвиток молодіжної 
політики.

Ірина Лезнівська -
експертка Вінницького 
обласного молодіжного 
центру «Квадрат».

17:00-17:30 Перерва на каву

17:30-18:00

Блок №4
Досвід співпраці міської 
влади, молодіжної ради 
та громадських 
організацій

Руслан Назарінський -
головний спеціаліст 
відділу молоді та спорту 
Жмеринської міської 
ради.

18:00-18:30 Підсумки та офіційне 
закриття семінару

Ірина Лозова -  голова 
Координаційної ради з 
питань молодіжної 
політики при 
Вінницькій обласній 
Раді.


