
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Пленарне засідання другої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29 грудня 2020 року № 41 

Про обласну Програму з реалізації молодіжної політики на 2021 – 2025 роки  

 

 
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43, пунктом 1 частини 1 статті 44 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення 
реалізації державної політики у сфері соціального становлення та розвитку молоді, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити обласну Програму з реалізації молодіжної політики на  

2021 – 2025 роки (додається на 24 аркушах). 
 
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням – 
на постійні комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму і з 
питань освіти, науки та культури. 

 

 

 
ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 
О. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення пленарного засідання  

другої сесії обласної ради восьмого 

скликання 

29.12.2020 № 41 

 

 

 

 

І. Паспорт Програми 

 

Обласна Програма з реалізації молодіжної політикина 2021 - 2025 роки 
    (назва регіональної цільової (комплексної) програми) 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Департамент освіти і 

наукиоблдержадміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення проекту 

Програми 

Доручення, дані на нараді у голови 

облдержадміністрації від 18.11.2019 року 

3. Розробник та  

співрозробники Програми 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Департаменти економічного розвитку, торгівлі 

та залучення інвестицій, екології та природних 

ресурсів, будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 

господарства, охорони здоров’я,соціального 

захисту населення, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю, Управління 

інфраструктури та цифрової 

трансформації,Служба у справах дітей 

облдержадміністрації,Головне  управління 

Національної поліції України в Полтавській 

області,Полтавський обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Полтавський обласний центр зайнятості 

населення, КУ „Обласний молодіжний центр” і 

КП „Полтавський обласний центр 

громадського здоров'я” Полтавської обласної 

ради, райдержадміністрації,  міські, сільські, 

селищні ради,інститути громадянського 

суспільства. 

4. Відповідальний 

виконавець Програми  

Департамент освіти і 

наукиоблдержадміністрації 

5. Номер і назва операційної 

цілі Стратегії розвитку 

Полтавської області на 

період до 2027 року, якій 

Операційна ціль 1.1.  

Здорове населення області з максимальною 

тривалістю активного періоду життя  
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Розробник Програми 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відповідає програма 

6. Термін реалізації 

Програми 

2021– 2025 роки 

7. Етапи виконання 

Програми 

І етап 

8. Бюджети, з яких 

залучаються кошти на 

виконання Програми 

Обласний, районний, міський, селищний 

(сільський) 

9. Очікуваний обсяг 

фінансування Програми, 

всього 

21 594,7 тис. грн 

 у тому числі за рахунок 

коштів: 

 

1) державного бюджету; 0 

2) обласного бюджету; 20 014,7 тис. грн 

3) районного, міського, 

селищного (сільського) 

бюджету 

в межах обсягу коштів передбачених рішенням 

сесій місцевих рад 

4) інших джерел 

фінансування 

1 580,0 тис. грн 
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ІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма 
 

Станомна1січня2019рокувУкраїнізареєстровано10,9млнлюдейвіком від 14 до 

35 років. Третина з них живе в обласних центрах, третина у невеликих містечках, 

решта у сільській місцевості. Близько 50% молодих людей проживають спільно 

збатьками.Патерналізм залишається характерною рисою всіх вікових груп у 

суспільстві, включно з молоддю. Батьки та близьке оточення зберігають вплив на 

найважливіші рішення української молоді. Прояви цього впливу – суттєва 

матеріальна підтримка та спільне проживання з батьками. Порядок обмеженого 

доступу, який поки домінує в суспільстві, ускладнює молодим людям доступ до 

благ,можливостей,соціальнихліфтів.Затакихумовбатькитаблизькеоточення стають 

для молоді мережами безпеки. Зберігаючи таку залежність, молодим людям складно 

набути самостійність. Це, перш за все, відтворює в наступних поколіннях порядок 

обмеженого доступу та значний рівеньпатерналізму. 

Політичні орієнтації молоді відрізняються від політичних орієнтацій старших 

людей за напрямом (домінує європейський вектор), але цінності залишаються 

спільними. Низький рівень довіри до державних і суспільних інститутів характерний 

як для молодих людей, так і для старших. 

Поглиблення глобалізації, зростання мобільності, освітні виклики і високий 

рівень комунікаційної спроможності на тлі низького рівня довіри та 

слабкоїсистемиінститутівформуютьпотребуоновленняпідходівдомолодіжної 

політики та її наповнення. Традиційні чинники, які визначають життя молодої 

людини і стосуються соціально-економічної адаптованості, забезпеченості 

ресурсами, житлом, включеністю в суспільство, залишаються актуальними. 

Водночас,доповнюютьсянаборомфакторів,якімаютьзабезпечуватиготовність молоді 

існувати в умовах змін. Це передбачає вміння вчитися та 

пристосовуватисявпродовжусьогожиття,анеорієнтуватисялишенаотримання 

формальної освіти. Соціальна успішність молодих людей значною мірою 

визначатиметься зростанням продуктивності праці та покращенням етикипраці. 

 Слід зауважити, що у Полтавській області сформувалася структура населення, 

для якої характерна висока питома вага осіб старшого віку і низька – молодшого. На 

1 січня 2019 року чисельність осіб у віці 0–15 років становила 15,1% загальної 

чисельності постійного населення, у віці 60 років і старшому – 24,4%, у віці 16–59 

років – 60,5%.  Узагальнюючоюкількісноюхарактеристикою вікової структури 

населення, яка показує навантаження на суспільство непродуктивним населенням, є 

демографічне навантаження.Станом на 1 січня 2019 року у порівнянні з 2017 роком 

загальний коефіцієнт демографічного навантаження на 1000 осіб у віці 16–59 років у 

цілому по області зріс з 643 до 653 осіб.Сумарний коефіцієнт народжуваності в 

області за 2018 рік становить 1,147 дитини на 1 жінку репродуктивного віку (15–49 

років). У 2017 році відповідний коефіцієнт становив 1,213 дитини. При такій 

інтенсивності народжуваності не відбувається навіть просте відтворення населення. 

Особливим чинником, що знижує народжуваність, є бракбезпеки у молодих 

українців репродуктивного віку. Тож органи владних повноважень повинні 

допомагати суспільству бути спроможним давати відповідь на виклики безпеки 

упродовж усього періоду молодості та особливо під час етапу народження і 

виховання дітей. 
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 Демографічні зміни поглиблюють дисбаланс між молодшою та старшою 

віковими групами. Різке зниження народжуваності наприкінці 80-х та у 90-і роки 

минулого століття буде проявлятися у наступних поколіннях.При цьому 

відбувається невелике зростання чисельності літніх людей. Зменшення частки 

молодих людей можна компенсувати збільшенням їх спроможності. 

Вищезазначені факти та іншічинники поступово призводять до дисбалансу в 

суспільстві, тому обласна Програма, спрямована на: 

 безпеку: підвищення безпечності середовища і посилення життєстійкості 

молоді (спроможності молоді давати раду з викликами середовища); 

 здоров’я: формування і підтримка здорового способу життя (гігієна, 

здоровехарчування,фізичнаактивність,обізнаністьсвоїхрепродуктивнихправ, 

безпечне поводження з ґаджетами та мережею Інтернет, ментальне здоров'я тощо); 

 спроможність: підвищення рівня участі молоді, посилення 

конкурентоспроможності молоді (у межах країни та на глобальному рівні), 

громадянських та управлінських компетентностей; 

 інтегрованістьвукраїнськесуспільствотасвіт:підвищеннясамостійності, 

мобільності,соціальноїікультурноївключеностівукраїнськесуспільствотасвіт 

(передбачає обізнаність щодо життя один одного, розвиток волонтерства, 

спілкування та обмін знаннями і досвідом, відсутність бар’єрів для самореалізації). 

Ці пріоритети поширюються на всі вікові категорії молоді. Для кожного етапу 

переходу молоді від дитинства до дорослості пріоритети реалізуються через засоби, 

заходи та дії, що враховують особливості життя молодих людей. 

Реалізація Програми передбачає спільну та скоординовану діяльність органів 

державної влади з інститутами громадянського суспільства, установами та 

закладами, що працюють з молоддю, у тому числі, молодіжними центрами, 

молодіжними працівниками, молодіжними консультативно-дорадчими органами, 

міжнародними організаціями, представниками роботодавців, бізнес сектору за 

безпосередньої участі молоді. 

ВиконанняПрограми допоможе молодим людям бути свідомими, 

відповідальними та економічно активними, мати високий рівеньжиттєстійкості, 

самостійності і спроможності, інтегрованості у суспільне життя країни та 

адаптованості до викликів сучасногосвіту. 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2021–2025 років. 

 
 

ІІІ. Визначеннямети програми 

 

Метою Програми є створення можливостей для молоді області 

бутиконкурентоспроможноюіяксвідомігромадяниробитисвійвнесок у подальший 

розвиток українського суспільства.  

Кожна молода людина від народження має право на повагу до її права 

формувати і визначати своє майбутнє, а формування молодіжної політики 

відбувалося так, щобуможливити розвиток людського потенціалу, в тому числі 

через формування компетентностей молодих людей. Для цього потрібна зміна ролей 

зацікавлених сторін – органи владних повноважень переорієнтовуються із 

директивності на сервісність, а людина 

набуваєсуб’єктності,щопередбачаєготовністьіспроможністьдіятисамостійно і нести 
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відповідальність за свої дії. Спроможність людини до такої зміни формується у 

молодому віці, а молодіжна політика орієнтована на те, щоб уможливити цюзміну. 
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IV. Напрями діяльності і заходи Програми 
 

Обласна Програма з реалізації молодіжної політикина 2021 - 2025 роки 
(назварегіональноїцільової (комплексної) програми) 

 

№  

з/п 

Назва напряму  

діяльності  

Перелік заходів 

Програми 

С
тр

о
к
 в

и
к
о
н

ан
н

я
 з

ах
о
д
у
 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  
тис. грн. у тому числі: 

Очікувані 

результати 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. Посилення участі молоді у суспільному житті 

1.1. Впровадження 

громадянської 
освіти, освіти з 

прав людинита 

підвищення рівня 

громадянських 

компетентностей, 

формування її 

готовності та 

вміння діяти 

самостійно, знати 

та відстоювати 

свої права, нести 
відповідальність 

за свої дії та 

власне життя 

1.1.1. Здійснення в 

закладах освіти 
інформаційно - 

просвітницької роботи 

з питань 

функціонування 

держави і суспільства в 

цілому. Щороку, з 

метою оцінки впливу 

обласної Програми,  

здійснювати збір, 

узагальнення та аналіз 

інформації про 
становище молоді від 

молоді або громад про 

їхні потреби або про 

невідповідності між їх 

поточною життєвою 

ситуацією 

та очікуваннями. 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки 
облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 
фінансування, 

у тому числі: 

199,1 209,3 209,3 209,3 209,3 

збільшення 

відсотка 
молоді до 50%, 

яка 

користується 

різними 

формами та 

знає про різні 

інструменти 

участі 

обласний 

бюджет 199,1 209,3 209,3 209,3 209,3 

місцевий 
бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%87%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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1.1.2. Здійснення в 

закладах освіти 

просвітницької  роботи 

щодо формування 

швидкої адаптації до 

нових викликів і умінь 

управління ризиками, 

які супроводжують 
перехід молодих людей 

від дитинства до 

дорослого життя, 

(поводження  у 

небезпечних ситуаціях,  

попередження 

асоціальної поведінки 

тощо) 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Головне управління 

Національної поліції  

в Полтавській області, 

Полтавський області, 

райдержадміністрації, 
міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

1.1.3. Здійснення в 

закладах освіти 

просвітницької  роботи 

щодо  відповідального 
ставлення до 

навколишнього 

природного 

середовища та 

культури 

відповідального 

споживання 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки, Департамент 

екології та природних 

ресурсів 
облдержадміністрації, 

Комунальна установа 

„Обласний 

молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 
спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

128,1 134,7 134,7 134,7 134,7 

обласний 

бюджет 128,1 134,7 134,7 134,7 134,7 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

1.2. Посилення 

відповідального 

ставлення до 

планування сім’ї, 

підготовки до 

сімейного життя, 

розвитку 

відповідального 

батьківства 

1.2.1. Поширення 

практик позитивного 

батьківства та 

популяризація серед 

вихователів 

дошкільних закладів та 

вчителів ЗЗСО практик 

позитивного виховання 

(повага до гідності 

особи та дисципліна 

без насилля). 

Підвищення 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Зростання 

частки молоді, 

яка 

відповідально 

ставиться до 

планування 

сім’ї та 

батьківства 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 0 0 0 0 0 
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включеності молодих 

чоловіків у виховання 

дітей. 

1.2.2. Поширення 

механізмів цільової 

допомоги молодим 

сім’ям, особливо тим, 

які потрапили у 
складні життєві 

обставини (в тому 

числі щодо 

відповідального 

ставленя до 

планування сім'ї, 

підготовки до 

сімейного життя, 

відповідального 

батьківства) 

2021-

2025 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації, 

Полтавський 
обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

9,6 10,2 10,2 10,2 10,2 

обласний 
бюджет 9,6 10,2 10,2 10,2 10,2 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

1.2.3. Сприяння 

облаштуванню дитячих 

та сервісних зон у 
місцях, що виконують 

публічні функції 

(наприклад, 

облаштування 

громадських туалетів з 

столиками для 

пеленання дітей і 

чистою водою тощо) 

2021-

2025 

Департамент 

будівництва, 

містобудування і 
архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 
у тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 
0 0 0 0 0 

1.2.4. Забезпечення 
ознайомлення дітей та 

молоді з основами 

фінансової грамотності 

для ведення сімейного 

бюджету 

2021-
2025 

Департамент освіти і 
науки, 

облдержадміністрації, 

Полтавський 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

Загальний 
обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 0 0 0 0 0 
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спілок 

1.3. Розвиток 

скаутського, 

молодіжного та 

дитячого 

громадських 

рухів в Україні 

1.3.1. Здійснення 

навчання для 

представників 

інститутів 

громадянського 

суспільства у 
молодіжній сфері, у 

тому числі, 

молодіжних та дитячих 

громадських 

організацій з метою    

підготовки 

кваліфікованого 

персоналу, створення 

умов для надання 

ресурсів та інформації 

для роботи і організації 
молодіжних заходів, 

отримання відповідних 

компетентностей 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки, Департамент 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю  
облдержадміністрації, 

Комунальна установа 

„Обласний 

молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 
спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

19, 9 25,3 25,3 25,3 25,3 

Підвищення 

спроможності 

інститутів 

громадянськог

о суспільства у 

молодіжній 
сфері 

обласний 
бюджет 19, 9 25,3 25,3 25,3 25,3 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

1.3.2.  Здійснення 

освітніх заходів та 

програм  неформальної 

освіти молоді з питань 

розвитку лідерства та 

лідерських навичок 

(саморозвиток, 

міжособистісні 

стосунки та суспільна 
відповідальність) та 

підприємливості  

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки, Департамент 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю  

облдержадміністрації, 

Комунальна установа 

„Обласний 
молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

120,0 126,1 126,1 126,1 126,1 

обласний 

бюджет 120,0 126,1 126,1 126,1 126,1 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 
фінансування 

0 0 0 0 0 
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1.3.3. Підтримка 

ініциатив та 

проведення спільних 

заходів з молодіжними 

та дитячими 

громадськими 

організаціями 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки, Департамент 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю  

облдержадміністрації, 

Комунальна установа 
„Обласний 

молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

625,7 662,3 662,3 662,3 662,3 

обласний 

бюджет 325,7 342,3 342,3 342,3 342,3 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 

300,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

1.4. Активізація 

залучення молоді 
до процесів 

ухвалення рішень 

(у тому числі 

підвищення рівня 

її 

поінформованості 

щодо 

інструментів 

участі)  

1.4.1. Сприяння 

утворенню та розвитку 
молодіжних 

консультативно-

дорадчих органів, 

органів учнівського та 

студентського 

самоврядування 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки 
облдержадміністрації, 

Комунальна установа 

„Обласний 

молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 
спілок 

Загальний 

обсяг 
фінансування, 

у тому числі: 

0 0 0 0 0 

Зростання 

кількості 
молодіжних 

центрів та 

частки молоді, 

яка задоволена 

якістю послуг, 

що вони 

надають, 

збільшення 

кількості 

фахівців, які 

пройшли 
навчання за 

програмою 

«Молодіжний 

працівник» та 

працюють з 

молоддю, 

зростання 

рівня їхніх 

професійних 

компетентност

ей 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 
бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

1.4.2. Сприяння 

застосування молоддю 

електронних форм 

демократичного 

врядування (петиції, 

запити, інше), 

різноманітних форм 

громадських бюджетів 

участі тощо 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Комунальна установа 

„Обласний 

молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 0 0 0 0 0 
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організацій та їх 

спілок 

1.4.3. Підготовка 

фахівців, які працюють 

з дітьми і молоддю, та 

молодіжних 

працівників через 

розвиток програми 

«Молодіжний 

працівник» 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Комунальна установа 

„Обласний 

молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 
участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

84,3 88,6 88,6 88,6 88,6 

обласний 

бюджет 84,3 88,6 88,6 88,6 88,6 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 
0 0 0 0 0 

1.4.4. Сприяння 

розвитку мережі 

молодіжних центрів 

через підвищення рівня 

їх спроможності та 

якості їх діяльності, у 

тому числі утримання 

та забезпечення 

діяльності КУ 

"Обласний молодіжний 
центр Полтавської 

обласної ради" 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Комунальна установа 

„Обласний 

молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 
сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

1 961,8 2 042,0 2 125,5 2 240,3 2 361,3 

обласний 

бюджет 1 961,8 2 042,0 2 125,5 2 240,3 2 361,3 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 
0 0 0 0 0 

1.4.5. Сприяння 

розвитку волонтерства 

та здійсненню 

молодіжних обмінів у 

межах України та у 

партнерстві з іншими 

державами  з метою 

підвищення рівня 
мобільності молоді та 

підтримки ініціатив, 

які поєднують між 

собою молодих людей 

з різних частин країни 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Комунальна установа 

„Обласний 

молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 
райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 
фінансування 

0 0 0 0 0 
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спілок 

Всього по Розділу 1 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

3 148,5 3 298,5 3 382,0 3 496,8 3 617,8 

  

обласний 

бюджет 
2 848,5 2 978,5 3 062,0 3 176,8 3 297,8 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 
300,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

2. Підвищення спроможності молоді 

2.1. Формування 

громадянських 

компетентностей 

молоді та 

компетентностей 

для розуміння 
потреби 

навчатися 

впродовж життя, 

інтеграції у 

суспільне життя, 

адаптації до 

викликів 

сучасного світу, 

визначення 

свідомого вибору 

життєвого шляху. 

Розвиток молодої 
людини як 

цілісної 

особистості, яка 

поєднує 

невпинний 

фізичний, 

емоційний та 

інтелектуальний 

розвиток 

2.1.1. Сприяння 

підвищенню у молоді 

здатності швидко 

адаптуватися до нових 

умов, критично 

оцінювати і реагувати 
на нові виклики та 

процеси, що 

відбуваються в державі 

та світі 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Комунальна установа 

„Обласний 

молодіжний центр” 
Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

419,0 440,3 440,3 440,3 440,3 

зростання 

частки 

молоді,яка 

засвоїла нові 

знання, 

поглибила 
наявні та 

здобула нові 

компетентності 

з метою 

самореалізації, 

професійного 

та кар’єрного 

розвитку, 

здійснення 

підприємницьк

ої діяльності 

обласний 
бюджет 419,0 440,3 440,3 440,3 440,3 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

2.1.2. Сприяння 

формуванню 

критичного мислення, 

підвищення 

медіаграмотності, 
протидії проявам 

гібридної війни, що 

ведеться Російською 

Федерацією в 

інформаційному 

просторі 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки, Департамент 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 
громадськістю  

облдержадміністрації, 

Комунальна установа 

„Обласний 

молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

10,2 10,7 10,7 10,7 10,7 

обласний 

бюджет 10,2 10,7 10,7 10,7 10,7 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 
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участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

2.1.3. Сприяння 

підвищенню рівня 

фінансової та цифрової 

грамотності, 

підприємливості 

молодих людей. 

Покращення цифрових 

навичок молоді та 

забезпечення доступу 

до нового покоління 
цифрової 

інфраструктури 

 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки, Управління 

інфраструктури та 

цифрової 

трансформації 

облдержадміністрації, 

Полтавський 

обласний центр 

зайнятості населення, 

Комунальна установа 
„Обласний 

молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

26,1 27,4 27,4 27,4 27,4 

обласний 

бюджет 26,1 27,4 27,4 27,4 27,4 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 
фінансування 

0 0 0 0 0 

2.1.4. Сприяння 

підвищенню  рівня 
конкуренто 

спроможності молоді 

та здійснення 

консультування щодо 

професійного і 

кар’єрного розвитку, 

враховуючи їх власні 

інтереси, можливості 

та потреби ринку 

праці, у тому числі, 

щодо вивчення STEM 

та STEAM-дисциплін, 
стимулювання до 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки 
облдержадміністрації, 

Полтавський 

обласний центр 

зайнятості населення, 

Комунальна установа 

„Обласний 

молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 
участю громадських 

Загальний 

обсяг 
фінансування, 

у тому числі: 

127,3 133,8 133,8 133,8 133,8 

обласний 

бюджет 

127,3 133,8 133,8 133,8 133,8 

місцевий 

бюджет 

0 0 0 0 0 
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наукових досліджень (у 

першу чергу дівчат) та 

ознайомлення молоді з 

процесами 

державотворення, 

діяльністю органів 

державної влади та 

місцевого 
самоврядування, 

популяризація професії 

державного службовця 

організацій та їх 

спілок 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

2.1.5. Посилення 

співпраці органів 

державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування з 

представниками 

роботодавців, у тому 

числі бізнес сектором 

для полегшення 
переходу молоді на 

ринок праці 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки, Департамент 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій 

облдержадміністрації, 

Полтавський 

обласний центр 

зайнятості населення, 
Комунальна установа 

„Обласний 

молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

обласний 

бюджет           

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

2.1.6. Формування 
культури 

підприємництва серед 

молоді, розвитку 

інноваційного 

потенціалу та 

молодіжного 

підприємництва, у 

тому числі соціального 

(з підтримкою 

молодіжних стартапів 

та креативних 

індустрій) 

2021-
2025 

Департамент освіти і 
науки, Департамент 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій 

облдержадміністрації, 

Полтавський 

обласний центр 

зайнятості населення,  

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

Загальний 
обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

69,8 73,4 73,4 73,4 73,4 

обласний 

бюджет 69,8 73,4 73,4 73,4 73,4 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 
0 0 0 0 0 
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організацій та їх 

спілок 

2.1.8. Створення умов 

для свідомого вибору 

професійної діяльності 

через практику і 

стажування, зокрема з 

можливістю участі 

молоді віком 12-16 

років. Розширення 
доступу до навчання та 

інших освітніх 

можливостей, 

орієнтованих на ринок 

праці 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Полтавський 

обласний центр 

зайнятості населення, 

Комунальна установа 

„Обласний 
молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

2.1.9. Здійснення 

профорієнтації із 

залученням батьків, 

роботодавців та інших 
зацікавлених сторін з 

урахуванням їх впливу 

на вибір професійної 

діяльності 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Полтавський 
обласний центр 

зайнятості населення, 

Комунальна установа 

„Обласний 

молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 
організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

Всього по Розділу 2 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

652,4 685,6 685,6 685,6 685,6 
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обласний 

бюджет 
652,4 685,6 685,6 685,6 685,6 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Утвердження здорового способу життя серед молоді 

3.1 Формування та 

підтримка 

здорового 

способу життя 

молоді, сприяння 
усвідомленню 

потреби 

збереження 

репродуктивного 

та сексуального 

здоров’я, 

підвищення уваги 

до статевого 

виховання; 

зміцнення 

ментального 

здоров’я (у тому 
числі надання 

психологічного 

допомоги).  

3.1.1. Надання 

психологічної 

допомоги щодо 

подолання 

посттравматичних 
явищ, пов’язаних з 

окупацією українських 

територій, бойовими 

діями, вимушеним 

переміщенням чи 

іншими подіями в 

житті суспільства 

2021-

2025 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації, 

Полтавський 
обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Зростання 

частки молоді, 

яка 

відповідально 

ставиться до 
власного 

здоров’я  

(не палить 

цигарки, не 

споживаєпроду

кти, що містять 

нікотин, 

алкогольні 

напої, 

наркотичні 

речовини з 

немедичною 
метою; 

дотримується 

здорового 

харчування та 

регулярно 

займається 

спортом або 

руховою 

активністю; 

має низький 

рівень 
захворювань, у 

тому числі тих, 

що 

передаються 

статевим 

шляхом, та 

відчуття 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 
0 0 0 0 0 

3.1.2. Сприяння 

підвищенню 

обізнаності молоді 

щодо психічного 
здоров’я та навчання 

давати раду з 

надмірним стресом, 

депресією та 

тривожністю, побудови 

здорових стосунків 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки, Департамент 

соціального захисту 

населення 
облдержадміністрації,  

Полтавський 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді,  

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

12,4 13,0 13,0 13,0 13,0 

обласний 

бюджет 12,4 13,0 13,0 13,0 13,0 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

3.1.3. Сприяння 
неформальним 

спортивним рухам, 

вуличним тренуванням 

та розвитку масової 

фізичної культури 

2021-
2025 

Департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації,  

Обласний центр 

фізичного здоров’я 

населення „Спорт для 

Загальний 
обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 
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загалом всіх”, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 
депресії, 

тривожності, 

паніки і 

втоми). 
інші джерела 

фінансування 
0 0 0 0 0 

3.1.4. Запобігання та 
протидія булінгу, 

мобінгу та іншим 

формам насильства 

2021-
2025 

Департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації,  

Полтавський 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді,  

Комунальна установа 

„Обласний 

молодіжний центр” 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 
міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 
обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 
бюджет 

В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

3.1.5. Запобігання та 

протидія асоціальній 

поведінці, 

зловживанню 

психоактивними 

речовинами та 

курінню, а також 
іншим формам 

залежності, у тому 

числі від 

комп’ютерних ігор, 

інтернет-залежність 

тощо 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації,   

Головне управління 

Національної поліції  

в Полтавській області, 

КП „Полтавський 
обласний центр 

громадського здоров'я 

Полтавської облради”,    

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

133,9 140,7 140,7 140,7 140,7 

обласний 

бюджет 
133,9 140,7 140,7 140,7 140,7 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 
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3.1.6. Сприяння 

обізнаності щодо 

репродуктивного та 

сексуального здоров’я 

та запобігання 

поширенню ВІЛ-

інфекції та інфекцій, 

що передаються 
статевим шляхом через 

формальну та 

неформальну освіту 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки, Департамент 

охорони здоров'я 

облдержадміністрації, 

КП „Полтавський 

обласний центр 

громадського здоров'я 

Полтавської облради”,  
райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

71,7 75,3 75,3 75,3 75,3 

обласний 

бюджет 71,7 75,3 75,3 75,3 75,3 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

3.1.7. Підвищення 

якості послуг для 

молоді у закладах 

охорони здоров’я, 

зокрема через сімейних 

лікарів та системи 

клінік дружніх до 

молоді 

2021-

2025 

Департамент охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КП „Полтавський 

обласний центр 

громадського здоров'я 

Полтавської облради”,  

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 
участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 
0 0 0 0 0 

3.1.8. Сприяння 

обізнаності молоді про 

здорове харчування, а 

також підтримка 

системи добровільного 

та зрозумілого 

маркування продуктів 

про вміст цукру та 
інших шкідливих 

речовин для здоров'я 

молодих людей 

2021-

2025 

Департамент охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

КП „Полтавський 

обласний центр 

громадського здоров'я 

Полтавської облради”,  

райдержадміністрації, 
міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 
0 0 0 0 0 
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Всього по Розділу 3 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

218,0 229,0 229,0 229,0 229,0 

обласний 

бюджет 
218,0 229,0 229,0 229,0 229,0 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

4. Підтримка соціально вразливої молоді 

4.1. Пом’якшення 

негативних 

наслідків 

економічної 

незабезпеченості, 

зниження 

соціальної 

нерівності,  

підвищення  
ефективності 

соціального 

захисту і надання 

інших форм 

допомоги задля 

забезпечення 

свободи вибору 

молоді 

4.1.1. Сприяння 

поширенню 

толерантності і 

солідарності молоді, 

гендерній рівності, 

взаємній повазі серед 

молодих людей, 

забезпеченню рівного 

доступу до прав і 
участі у суспільному 

житті для всіх груп 

молоді, забезпеченню 

гендерної рівності у 

трудових відносинах, 

запобіганню і протидії 

стереотипам та 

дискримінації за будь-

якими ознаками 

 

 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки, Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації,   

КУ„Обласний 

молодіжний центр 

Полтавської обласної 

ради”, 
райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

23,5 24,7 24,7 24,7 24,7 

Зниження 

частки молоді, 

яка особисто 

стикається з 

проявами 

дискримінації 

та соціальною 

дистанцією 

(негативним 
ставленням) до 

себе. 

обласний 

бюджет 23,5 24,7 24,7 24,7 24,7 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

4.1.2.  Забезпечення 

надання соціальних 
послуг з соціалізації 

підліткам з сімей, що 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах; 

вихованцям та 

випускникам 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки, Департамент 
соціального захисту 

населення, Служба у 

справах дітей 

облдержадміністрації,   

Полтавський 

обласний центр 

соціальних служб для 

Загальний 

обсяг 
фінансування, 

у тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 
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інтернатних закладів;  

молодим сім'ям, які 

потребують допомоги; 

молодим людям  

з інвалідністю,  

що належать до 

окремих етнічних груп,  

з різними видами 
залежності. 

сім'ї, дітей та молоді, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

4.1.3. Забезпечення 

підтримки, заохочення 

молоді з сімей, які 

опинилися під 

загрозою бідності та 

соціальної ізоляції, до 

інтеграції та повної 

участі у соціальному, 

громадському та 

економічному житті та 

розвиток  навичок 

самостійного життя, 
зокрема з фокусом на 

підлітків з цих родин 

та осіб з числа дітей-

сиріт і дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування. 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки, Департамент 

соціального захисту 

населення, Служба у 

справах дітей 

облдержадміністрації,   

Полтавський 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 
сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 
бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

4.1.4. Забезпечення 

підтримки та 

заохочення молоді з 

числа учасників 

бойових дій та їх сімей, 

людей з інвалідністю 
до включення та 

повноцінної участі у 

економічному, 

соціальному та 

громадському житті 

2021-

2025 

Департамент освіти і 

науки, Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації,   

Полтавський 
обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 

бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 
фінансування 

0 0 0 0 0 
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4.1.5. Забезпечення 

підтримки молодих 

людей, які 

звільняються з-під 

варти, для інтеграції до 

соціального життя та 

ринку праці 

2021-

2025 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації,   

Полтавський 

обласний центр 

занятості населення, 

Полтавський 
обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

райдержадміністрації, 

міські, селищні та 

сільські ради за 

участю громадських 

організацій та їх 

спілок 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

Всього по Розділу 4 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

23,5 24,7 24,7 24,7 24,7 

обласний 

бюджет 23,5 24,7 24,7 24,7 24,7 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

Всього по Програмі 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

у тому числі: 

4 042,4 4 237,8 4 321,3 4 436,1 4 557,1 

  

обласний 

бюджет 
3 742,4 3 917,8 4 001,3 4 116,1 4 237,1 

місцевий 

бюджет 
В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 

300,0 320,0 320,0 320,0 320,0 
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V. Бюджет програми 
 

Обласна Програма з реалізації молодіжної політики на 2021 - 2025 роки 
(назва регіональної цільової (комплексної) програми) 

 

Очікувані джерела фінансування 

по роках, тис. грн. 

Разом 

Частка у % від 

загального обсягу 

фінансування 
2021 2022 2023 2024 2025 

Обсяг коштів, усього 4 042,4 4 237,8 4 321,3 4 436,1 4 557,1 21 594,7 - 

у тому числі 

державний бюджет 0 0 0 0 0 0 0% 

обласний бюджет 3 742,4 3 917,8 4 001,3 4 116,1 4 237,1 20 014,7 87% 

районні, міські бюджети 

В межах обсягу коштів передбачених рішенням сесій місцевих рад бюджети сіл, селищ, об'єднаних 

територіальних громад 

інші джерела 300,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 580,0 13% 
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VI. Показники успішності програми 

 

Обласна Програма з реалізації молодіжної політикина 2021 - 2025 роки 

(назварегіональноїцільової (комплексної) програми) 

 

Показники успішності програми 

Значення 

показника 

станом на 

початок 

реалізації 

програми 

Одиниця 

виміру 

Прогнозні значення показників 

успішності станом на завершення 

бюджетного року Джерела інформації 

показників 

2021 2022 2023 2024 2025 

Кількість утворених та 

спроможнихмолодіжних 

консультативно-дорадчихорганівв 

органах місцевого самоврядування 

8,5% 

у % до 

загальної 

кількості 
об'єднаних 

територіаль

них громад 

20% 50% 80% 90% 95% 

Оперативна інформація 

суб'єктів  виконання 

програми 

Кількістьмолодіжнихцентрів різних 

видів та форм власності  4% у % до плану 20% 50% 70% 80% 90% 

Оперативна інформація 

суб'єктів  виконання 

програми 

Кількість підготовленихфахівців, які 

пройшлинавчання за 

програмою„Молодіжнийпрацівник” та 

працюють з молоддю 

9% 

у % до 
загальної 

кількості 

об'єднаних 
територіаль

них громад 

20% 50% 70% 80% 90% 

Оперативна інформація 

суб'єктів  виконання 

програми 

Кількість 

спроможнихінститутівгромадянськогос

успільства,залучених до сфери 

організації 

молодіжнихзаходівдлядосягнення мети 

Програми 

10% 

у % до 

загальної 

кількості 
дитячих та 

молодіжних 

громадських
організацій 

11% 12% 13% 14% 15% 

Оперативна інформація 

суб'єктів  виконання 

програми 

Показники ефективності Програми визначаються на основі моніторингу реалізації заходів програми. 
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Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координацію здійснює Департамент освіти і науки облдержадміністрації, а 

контроль – постійні комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту 

та туризму і з питань освіти, науки, культури. 

 

 

 

 


