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ПРОЄКТ № 4547 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

             
від «___»  _______2021 року                                                                    № ____ 

 

Про затвердження Міської програми 

«Молодь» на 2021-2023 роки 
 

 

           Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 22 частини 

першої статті 26, статтями 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

  

           1. Затвердити Міську програму «Молодь» на 2021-2023 роки, що 

додається. 

           2. Включити Міську програму «Молодь» на 2021-2023 роки до 

Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького            

на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки. 

            3. Контроль  за  виконанням цього  рішення   покласти  на   постійну 

комісію міської ради з питань бюджету та податкової політики, постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, 

культури та спорту, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

 

Катерина Черкасська 35 83 12 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Кропивницької міської ради 

«__» ___________2021 року № ______ 
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ПАСПОРТ 
 

Міської програми «Молодь» на 2021-2023 роки 

 

1 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Управління молоді та спорту  

2 

Дата, номер і назва 

документа, яким 

затверджено  

Програму 

Рішення Кропивницької міської ради  

від «__» _____ 2021 року № ____ 

3 Розробник Програми 

 

Управління молоді та спорту  

 

4 
Відповідальний 

виконавець Програми 
Управління молоді та спорту  

5 Учасники Програми 

 

Управління молоді та спорту; фінансове 

управління,  молодіжні  громадські організації 
 

6 
Терміни реалізації 

Програми 
 2021 - 2023 роки 

7 

Основні джерела 

фінансування 

Програми 

Міський бюджет та інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством  

8 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми  

 

Згідно з бюджетними призначеннями, 

затвердженими на відповідний рік 

 

 

1. Загальні положення Програми 

 

Міська програма «Молодь» на 2021 - 2023 роки (далі – Програма) 

розроблена відповідно до положень Конституції України, законів України 

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», 

«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про позашкільну 

освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про визнання 

пластового руху та особливості державної підтримки пластового, 

скаутського руху», Указу Президента України від 18 травня 2019 року           

№ 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» та інших 

нормативно-правових  актів щодо створення сприятливих умов для розвитку 

і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та 

національно-патріотичної свідомості. 

У Програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та 

основний зміст місцевих перспективних (до 2023 року) комплексних заходів 

щодо державної та місцевої підтримки молоді міста. 
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Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності органів місцевого 

самоврядування та інститутів громадянського суспільства, що працюють над 

вирішенням проблем молоді, визначає пріоритетні напрямки у реалізації 

молодіжної політики у місті. 

  

2. Визначення проблем, 

на розв'язання яких спрямована Програма 

 

Одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування є залучення молоді до реалізації державної 

молодіжної політики. 

Впровадження ефективної молодіжної політики в умовах децентралізації 

має базуватися на належному кадровому, фінансовому забезпеченні, розвитку 

молодіжної інфраструктури та залученні молоді до процесу розроблення й 

ухвалення рішень, а також  контролю за їх виконанням. 

Кількість молодих людей віком від 14 до 35 років за останні три роки в 

місті Кропивницькому збільшилася майже на 3,5 тис. осіб і станом на 01січня 

2020 року становить 57,4 тис. осіб (з них 49,1% жінок/дівчат та                 

50,9% чоловіків/хлопців), з них 13,7 тисяч – це студентська молодь, що 

навчається у 18 закладах вищої та 2 закладах фахової передвищої освіти 

міста. 

На сьогодні у місті Кропивницькому зареєстровано 78 громадських 

молодіжних організацій різноманітних напрямів діяльності, діє комунальний 

заклад «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської 

ради міста Кропивницького», який об’єднує 14 клубів за місцем проживання.  

Для забезпечення спільної цілеспрямованої діяльності усіх інституцій 

необхідно постійно здійснювати відповідну організаційно-координаційну 

роботу, проводити заходи, ініціювати проєкти тощо. 

З метою забезпечення активної участі молоді у формуванні та реалізації 

державної молодіжної політики, зміцнення демократичних засад українського 

суспільства у місті продовжує свою роботу Молодіжна рада при Виконавчому 

комітеті Кропивницької міської ради, членами якої є представники 

молодіжних громадських організацій міста, студентського самоврядування. 

Одним із важливих  напрямків роботи залишається організація 

громадських робіт - суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах 

територіальної громади, які організовуються з метою додаткової мотивації до 

праці, матеріальної підтримки учнівської та студентської молоді. За період  

2018 - 2019 років до громадських робіт залучено 250 осіб та виплачено 

заробітну плату в розмірі 438,6 тис. грн. 

Варто відзначити важливість підтримки обдарованої та талановитої 

студентської молоді. За 2018-2020 навчальні роки призначено і виплачено 

іменні стипендії міського голови на загальну суму 94,2 тис. грн. 

Події в Україні останніх років гостро поставили питання впровадження 

нової системи  національно-патріотичного виховання молоді, яке сьогодні є 

одним із головних  пріоритетів гуманітарної політики в місті. На базі дитячо-
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юнацького клубу «Промінь» комунального закладу «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

продовжує роботу Центр військово-патріотичного виховання молоді.              

З молоддю проводяться семінарські заняття з вивчення засобів захисту та 

озброєння Збройних Сил України, інтерактивні тренування та змагання, 

викладається тактика та стратегія ведення стрільби, розвиваються 

національні види бойових мистецтв, а саме хортинг. 

Підтримка молоді – це не вирішення за неї проблем, це, перш за все, 

надання їй можливостей долати проблеми власними силами. 

Удосконалення та ефективна реалізація молодіжної політики у місті 

Кропивницькому є підґрунтям дієвої системи соціалізації молоді, її 

громадянського становлення в інтересах і самої молодої людини, міста та 

держави в цілому.  

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма: 

низький загальний рівень громадської активності молоді, зокрема, 

участі у процесах формування і реалізації місцевої молодіжної політики; 

відсутність соціальної інфраструктури для молоді (молодіжні простори, 

центри, хаби, майданчики тощо); 

поширення негативних явищ у молодіжному середовищі, погіршення 

стану фізичного, психічного та репродуктивного здоров'я молоді; 

низький рівень правової та екологічної культури серед молоді; 

повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва; 

відсутність комплексного характеру в залученні молоді до суспільно 

значущої діяльності, розвитку та популяризації волонтерського руху;  

слабка мотивація дотримання молодими людьми здорового і безпечного 

способу життя, недостатній рівень знань та навичок молоді у галузі безпеки 

життєдіяльності; 

відсутність сталої тенденції зниження рівня молодіжної злочинності; 

прояви насилля в молодіжному середовищі (психологічного, фізичного, 

економічного, сексуального). 

Розв’язання вищевикладених проблем можливе шляхом розробки та 

реалізації цільової програми «Молодь» на 2021-2023 роки. 

 

2. Мета і завдання Програми 

 

Метою Програми є створення сприятливих  умов для розвитку і 

самореалізації молоді у місті, підтримки активності молоді, формування її 

громадянської позиції  та національно-патріотичної свідомості, підвищення 

рівня мобільності молоді та розвитку громадянського суспільства у місті. 

 



5 

3. Обґрунтування шляхів та  

пріоритетних напрямків розв'язання проблеми 

 

Для ефективної соціалізації та самореалізації молоді в Програмі 

передбачений механізм тісної співпраці органів місцевого самоврядування з 

громадськими інститутами, волонтерськими організаціями, благодійними 

фондами, органами студентського самоврядування закладів вищої освіти 

міста, Молодіжною радою при Виконавчому комітеті Кропивницької міської 

ради, засобами масової інформації у відповідності до законодавства, що 

забезпечить реалізацію виваженої молодіжної політики в 

місті Кропивницькому та активну участь молоді у розбудові громадянського 

суспільства, керуючись принципами прозорості, доступності та відкритості. 

Головними пріоритетними напрямками розв’язання  проблеми є: 

формування громадянської позиції молоді; 

розвиток компетентностей молоді (розвиток неформальної, цифрової 

освіти); 

підтримка творчої, обдарованої  молоді та сприяння розвитку 

змістовного дозвілля; 

популяризація культури здоров’я серед молоді та утвердження 

здорового і безпечного способу життя; 

підтримка соціально вразливої молоді; 

моніторинг програми та формування інформаційного простору. 

 

4. Обсяги та джерела фінансування 

 

Джерелами фінансування Програми є міський бюджет, а також інші 

джерела, не заборонені законодавством. 

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування Програми визначаються 

відповідно до конкретних завдань, реальних можливостей та заходів 

Програми протягом 2021-2023 років, що наведені у додатку. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

 

У результаті успішного виконання Програми очікується: 

збільшення кількості молоді, залученої до заходів з питань молодіжної 

політики; 

підвищення спроможності молодіжних громадських організацій, 

сприяння реалізації молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності 

міста; 

створення умов для повноцінної самореалізації молоді, її творчого 

потенціалу; 
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розвиток та підвищення якості молодіжної роботи; 

підвищення рівня популяризації та утвердження здорового і безпечного 

способу життя та культури здоров’я. 

 

6. Відповідальність за виконанням Програми 

 

Відповідальність за виконання Програми покладається на управління 

молоді та спорту. 

 

 

 

Т.в.о. начальника  

управління молоді та спорту                                  Катерина ЧЕРКАССЬКА  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катерина Черкасська 35 83 12  



Додаток 
до Міської  програми  “Молодь” 
на 2021 - 2023 роки

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми “Молодь”  на 2021 - 2023 роки

Загаль-
ний фонд

Спеціальний 
фонд /бюджет 

розвитку/

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 
/бюджет 
розвитку/

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 
/бюджет 
розвитку/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Організація проведення громадських і
тимчасових робіт для учнівської та
студентської молоді у вільний від
занять час

188.3 188.3 0.0 0.0 0.0 424.3 424.3 0.0 0.0 0.0 446.8 446.8 0.0 0.0 0.0

2
Загальноміські освітньо-виховні,  
культурологічні  та національно-
патріотичні заходи

123.5 123.5 0.0 0.0 0.0 254.7 254.7 0.0 0.0 0.0 268.5 268.5 0.0 0.0 0.0

2.1 Освітньо-виховні заходи 45.0 45.0 0.0 0.0 0.0 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 97.4 97.4 0.0 0.0 0.0

2.1.1 Мистецький конкурс серед  молоді з 
інвалідністю 4.0 4.0 4.2 4.2 4.4 4.4

2.1.2

Спільні заходи з молодіжними
громадськими організаціями та творчими
об'єднаннями
            (в т.ч. Молодіжною радою) 

20.0 20.0 45.6 45.6 48.0 48.0

2.1.3 Заходи з нагоди пам'ятних дат 5.0 5.0 8.5 8.5 9.0 9.0

2.1.4 Міський конкурс “Молода людина року” 6.0 6.0 6.4 6.4 6.7 6.7

2.1.5 Екологічні акції зі студентською молоддю 0.0 0.0 10.6 10.6 11.2 11.2

2.1.6
Проведення заходів "Дні сталої енергії"
(семінари, флеш-моби, бесіди, наукові
пікніки)

0.0 0.0 6.6 6.6 6.9 6.9

2.1.7

Організація та проведення форумів,
семінарів, тренінгів, конференцій з питань
реалізації молодіжної політики,
молодіжного і студентського лідерства та
зайнятості молоді, молодіжних ініціатив

10.0 10.0 10.6 10.6 11.2 11.2

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Освіт-
ня суб-
венція

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 
фінансу-

вання

Підтримка 
творчої, 

обдарованої, 
соціально 
вразливої 
молоді, 

сприяння 
розвитку 

змістовного 
дозвілля, 
творчій 

самореалізації 
молоді, 

реалізація 
молодіжних 

ініціатив

№ з/п Зміст  заходу
Термін 
вико-
нання

Виконавці
Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 
фінансу-

вання

2021 рік

Міський бюджет
Результат 

впровадження

2022 рік 2023 рік

Міський бюджет Міський бюджет
Спеціаль-
ний фонд 

/власні 
надход-
ження/

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 
фінансу-

вання
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2

Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.2. Культурологічні заходи 52.9 52.9 0.0 0.0 0.0 87.9 87.9 0.0 0.0 0.0 92.7 92.7 0.0 0.0 0.0

2.2.1 Концертно-розважальні шоу молодих 
дизайнерів                                      0.0 0.0 12.7 12.7 13.4 13.4

2.2.2 Міські чемпіонати з інтелектуальних
ігор 5.0 5.0 5.3 5.3 5.6 5.6

2.2.3 Заходи з відзначення Дня Європи в
Україні 0.0 0.0 3.2 3.2 3.40 3.4

2.2.4 Заходи з молоддю до Дня молоді
України та Дня Конституції України 18.0 18.0 19.1 19.1 20.10 20.1

2.2.5 Заходи з молоддю до Дня міста 15.7 15.7 16.7 16.7 17.6 17.6

2.2.6 Заходи з молоддю до Дня студента 7.2 7.2 7.60 7.6 8.00 8.0

2.2.7 Фестиваль вуличних культур та стилів 7.0 7.0 10.6 10.6 11.2 11.2

2.2.8 Фестиваль «Студентський простір –
творчий простір 0.0 0.0 12.7 12.7 13.4 13.4

2.3. Національно-патріотичні заходи 25.6 25.6 0.0 0.0 0.0 74.3 74.3 0.0 0.0 0.0 78.4 78.4 0.0 0.0 0.0

2.3.1
Заходи з патріотичного виховання
молоді та вшанування учасників
АТО/ООС

3.0 3.0 3.2 3.2 3.4 3.4

2.3.2

Змагання  з основ  військової  справи,  у  
тому числі з вогневої, тактичної,
прикладної, фізичної та медико-
санітарної підготовки

9.6 9.6 10.6 10.6 11.2 11.2

2.3.3 Проведення молодіжного військово-
тактичного вишколу 0.0 0.0 5.3 5.3 5.6 5.6

2.3.4

Проведення тренінгів, круглих столів,
семінарських занять щодо
вдосконалення військово-патріотичних
цінностей

0.0 0.0 3.2 3.2 3.4 3.4

2.3.5
Проведення пластових зборів, семінарів,
тренінгів, вишколів з метою розвитку
Пластового руху в місті

5.0 5.0 5.3 5.3 5.6 5.6

2.3.6

Організація та проведення виставок,
творчих зустрічей, мистецьких акцій,
конкурсів, майстер-класів національно-
патріотичного спрямування

0.0 0.0 3.2 3.2 3.4 3.4

Організація 
змістовного 

дозвілля молоді, 
розвиток 

компетент- 
ностей молоді

Формування у 
молоді високої 
патріотичної 
свідомості,  

громадянської 
позиції, 

поширення 
культури 

здоров’я серед 
молоді та 

утвердження 
здорового і 
безпечного 

способу життя. 
Підтримка 
розвитку 

пластового 
(скаутського) 

руху.

Управління 
молоді та 

спорту 
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Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.3.7
Проведення заходів (вишколи,
інтерактивні ігри) з допризовною та
призовною молоддю

0.0 0.0 11.7 11.7 12.3 12.3

2.3.8 Відкритий кубок міста з військово-
спортивного хортингу 0.0 0.0 5.3 5.3 5.6 5.6

2.3.9 Організація та проведення молодіжних
таборівок 8.0 8.0 10.6 10.6 11.2 11.2

2.3.10

Виготовлення методичних посібників,
брошур, буклетів, плакатів,
інформаційних стендів, виставок та
іншої поліграфічної продукції
громадянсько-патріотичного
спрямування

0.0 0.0 15.9 15.9 16.7 16.7

ВСЬОГО: 311.8 311.8 0.0 0.0 0.0 679.0 679.0 0.0 0.0 0.0 715.3 715.3 0.0 0.0 0.0

Т.в.о. начальника управління молоді та спорту Катерина ЧЕРКАССЬКА

2021 - 
2023 
роки

Управління 
молоді  та 

спорту


	Молодь

