
 

ПРОЄКТ 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про обласну Програму з реалізації  

молодіжної політики на 2022–2025 роки 
 
 

Керуючись пунктами 16, 27 частини 1 статті 43, пунктом 1 частини 1 статті 44 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закону України 

«Про основні засади молодіжної політики», Указом Президента України від               

12 березня 2021 року № 94/2021 «Про Національну молодіжну стратегію до  

2030 року», постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року № 579 

«Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 

2022-2025 року та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 1669-р «Про 

схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 

2021-2025 роки» 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  

2022–2025 роки (додається  на 20 аркушах). 
 

2. Делегувати Управлінню молоді та спорту Полтавської обласної державної 

адміністрації повноваження з розробки та затвердження Порядку виплати грошових 

винагород переможцям обласного конкурсу «Молодіжний лідер Полтавщини» та 

Порядку виплати грантів переможцям обласного конкурсу програм (заходів, проєктів) 

у сфері реалізації молодіжної політики «Молодь. Активність. Свідомість.» в межах 

фінансування, передбаченого обласною Програмою з реалізації молодіжної політики 

на 2022–2025 роки. 
 

3. Затвердити граничні норми витрат на придбання призів переможцям та на 

харчування учасників заходів обласної Програм з реалізації молодіжної політики на 

2022–2025 роки (додається на 1 аркуші). 
 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення пленарного засідання другої 

сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 41 

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

частині дії Програми з реалізації молодіжної політики на 2022–2025 роки. 



 

 

 

5. Організацію виконання рішення покласти на Управління молоді та спорту 

Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням – на 

постійні комісії обласної ради: з питань молодіжної політики, спорту та туризму; з 

питань бюджету та управління майном. 
 
 
 

Голова обласної ради                                                             Олександр БІЛЕНЬКИЙ 
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І. Паспорт програми 

Обласна Програма з реалізації молодіжної політики  

на 2022–2025 роки  

1 Ініціатор розроблення програми Управління молоді та спорту 

облдержадміністрації 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення проєкту програми 

Стратегія розвитку Полтавської 

області, затверджена рішенням 

пленарного засідання 29 сесії 

Полтавської обласної ради VII 

скликання від 20.12.2019 року, 

Закон України «Про сприяння 

соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні», 

Закон України «Про основні 

засади молодіжної політики», 

Указ Президента України від 12 

березня 2021 року № 94/2021 

«Про Національну молодіжну 

стратегію до 2030 року», 

постанова Кабінету Міністрів 

України від 02 червня 2021 року 

№ 579 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної 

програми «Молодь України» на 

2021 ‒ 2025 року та внесення 

змін до деяких актів Кабінету 

Міністрів України», 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 23 грудня 

2020 р. № 1669-р «Про схвалення 

Концепції Державної цільової 

соціальної програми «Молодь 

України» на 2021-2025 роки» 

3 Розробник та співрозробники 

програми 

Управління молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

Комунальна установа «Обласний 

молодіжний центр» Полтавської 

обласної ради 

4 Відповідальний виконавець 

програми 

Управління молоді та спорту 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

5 Номер і назва операційної цілі 

Стратегії розвитку Полтавської 

області на період до 2027 року, якій 

п 1.1. Здорове населення області з 

максимальною тривалістю 

активного періоду життя 



3 
 

 

 

відповідає програма 

6 Термін реалізації програми 2022−2025 

7 Етапи виконання програми  

(для довгострокових програм) 

І етап 2022–2023 

ІІ етап 2024−2025 

8 Бюджети, з яких залучаються кошти 

на виконання програми 

Обласний бюджет, районний, 

міський, селищний (сільський) 

9 Очікуваний обсяг фінансування 

програми, всього, тис. грн; 

19675,5 

 

 у тому числі за рахунок коштів:  

1) державного бюджету;                           0 

2) Обласного бюджету, тис. грн; 19675,5 

 

 

3) районного, міського, селищного 

(сільського) бюджету; 

в межах обсягу коштів 

передбачених рішенням сесій 

місцевих рад 

4) інших джерел фінансування - 

 

 

Розробник програми Управління молоді та спорту Полтавської обласної 

державної адміністрації 

 

Начальник Управління                                               Марина ТРОХИМЕНКО 
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ІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма 
 

Найбільш стратегічнім ресурсом і потенціалом будь-якої держави є 

молодь. Молодь – енергійна частка суспільства, яка несе відповідальність за 

майбутній розвиток держави, відіграє активну роль у розвитку та формуванні 

молодіжної політики та реалізації молодіжної роботи як у всьому світі, так і в 

Україні. 

На початку 2021 р. чисельність молоді віком 14–34 роки в Україні 

становила 10 262,9 тис. осіб, що майже на 30% менше, ніж у перші роки нового 

тисячоліття і на 26% менше, ніж у 2011 р. Частка молоді в загальній 

чисельності населення не перевищує 25%, тоді як у першому десятиріччі 

нового століття вона коливалась у межах 20–31%. Дві третини молодих людей 

України проживають у міських поселеннях (6933,2 тис. осіб), а третина – у 

сільській місцевості (3329,7 тис. осіб). Частка молоді у чисельності міського 

населення у 2021 р. становить 24,1%, дещо вищою є відповідна частка у 

сільській місцевості – 26,2%. Чисельність населення в Україні щороку істотно 

скорочується, це відбувається майже в усіх вікових групах населення, але 

темпи зниження чисельності молоді за останні п’ять років випереджають серед 

інших вікових контингентів 

Одним із запитів у молодіжному середовищі залишається потреба у 

створенні робочих місць у громадах області. Окрім звичайного 

працевлаштування, молоді люди готові навчатися і створювати власні бізнес-

проєкти, здобувати нові навички через впровадження неформальної освіти, 

підвищувати свій рівень і вдосконалювати знання і навички шляхом 

проходження практики і тренінгів. 

Високий рівень самоорганізації у громадах Полтавщини по реалізації 

бюджетів участі свідчить про готовність молодих людей долучатися до 

волонтерських проєктів, які на вимогу часу стали життєво необхідними для 

багатьох родин, які потрапили у складні життєві обставини. 

Важливим питанням є включення молоді до формування молодіжної 

політики в громадах області. Це допоможе створити перспективні плани 

розвитку, де молодь стане основою кожної громади. Адже через низький рівень 

довіри до державних і суспільних інститутів характерний як для молодих 

людей, так і для старших, зміни відбуваються вкрай повільно. 

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%.  

Узагальнюючою кількісною характеристикою 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. 
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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. 

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 інші чинники поступово призводять до 

дисбалансу в суспільстві, тому обласна Програма, спрямована на: 

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

здорове харчування, фізична активність, обізнаність своїх репродуктивних 

прав, 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; 

✓ інтегрованість в українське суспільство та світ: підвищення 

самостійності, мобільності, соціальної і культурної включеності в українське 

суспільство та світ (передбачає обізнаність щодо життя один одного, розвиток 

волонтерства, спілкування та обмін знаннями і досвідом, відсутність бар’єрів 

для самореалізації). 

Ці пріоритети поширюються на вікові категорії молоді від 14 до 35 років. 

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. 

Виконання Програми допоможе молодим людям бути свідомими, 

відповідальними та економічно активними, мати високий рівень 

життєстійкості, самостійності і спроможності, інтегрованості у суспільне життя 

країни та адаптованості до викликів сучасного світу. 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2022–2025 

років. 

 

ІІІ. Визначення мети програми 
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Метою Програми є створення можливостей для молоді області бути 

конкурентоспроможною і, як свідомі громадяни, робити свій внесок у 

подальший розвиток українського суспільства. 

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

формувати і визначати своє майбутнє. Формування молодіжної політики має 

відбуватися так, щоб уможливити 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 молода людина набуває суб’єктності, що 

передбачає готовність і спроможність діяти самостійно і нести відповідальність 

за свої дії. Спроможність людини до такої зміни формується у молодому віці, а 

молодіжна політика орієнтована на те, щоб ці зміни відбувалися поетапно і 

вмотивовано. 
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IV. Напрями діяльності і заходи Програми 

Обласна Програма з реалізації молодіжної політики на 2022-2025 роки 
 

 Назва 

напрямку 

діяльності 
Перелік заходів 

 

Т
ер

м
ін

/с
тр

о
к

 

в
и

к
он

ан
н

я
 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

О
р

іє
н

то
в
н

и
й

 о
б
ся

г 

ф
ін

а
н

су
в
а
н

н
я
, т

и
с.

 

гр
н

. 

У тому числі за роками 

Очікувані 

результати та 

індикатори 

ефективності 

реалізації Програми 

2022 2023 2024 2025 
 

  1. Забезпечення діяльності механізмів участі молоді в суспільному житті, у тому числі області та громад 

1.1. Посилення 

рівня знань, 

умінь, 

навичок щодо 

участі у 

суспільному 

житті 

1.1.1.Проведення та 

забезпечення участі 

молоді області у  

регіональних заходах (у 

т.ч. в режимі онлайн) для 

формування розуміння 

реалізації державної 

молодіжної політики, 

механізмів впливу на 

процеси прийняття 

рішень 

2022-

2025  

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, вищі 

навчальні заклади 

Полтавської області 

усіх рівнів акредитації  

Обласний 

бюджет 

119,0 35,0 14,0 35,0 35,0 Підвищити рівень 

активності 

щонайменше на 5% 

та залучення молоді 

до процесів розвитку 

області вцілому та 

громад зокрема. 

Проводити щороку 

не менше 8 заходів 

відповідного 

спрямування, 

охоплення ними не 

менше 800 осіб 

щороку. Утворення 

не менше 5 

молодіжних 

консультативно-

дорадчих органів у 

громадах області 

(молодіжні, 

студентські, 

учнівські ради тощо). 

  1.1.2. Підтримка 

ініціатив молоді на 

обласному та місцевому 

рівнях, створення умов 

для її творчого і 

духовного розвитку, 

інтелектуального 

самовдосконалення та 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

Обласний 

бюджет 

68,4 22,4 10,0 15,0 21,0  
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самореалізації, шляхом 

проведення фестивалів, 

творчих батлів та ін. 

«Обласний 

молодіжний центр» 

1.2. Інформування 

молоді щодо 

діяльності 

органів влади 

1.2.1. Проведення 

заходів, спрямованих на 

інформування молоді з 

роботою в органах 

місцевого 

самоврядування, 

організація стажування в 

органах влади, 

консультації та супровід 

щодо програм таких як 

«Державотворець» та 

інших. 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування 

Обласний 

бюджет 

376,0 94,0 94,0 94,0 94,0  

1.3. Впровадженн

я діяльності 

консультатив

но-дорадчих 

органів 

1.3.1.Організація 

фахових консультацій, 

спрямованих на 

підтримку діючих 

молодіжних 

консультативно-

дорадчих органів у 

громадах області, 

посилення рівня їх 

професійного спливу на 

формування молодіжної 

політики як на всіх 

рівнях 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування 

Обласний 

бюджет 

22,4 5,0 5,8 5,8 5,8  

  1.3.2. Реалізація 

різноформатних заходів, 

спрямованих на 

інформування молоді 

області щодо наявних 

можливостей, 

механізмів, прав, умов, 

законодавчих підстав 

підтримки та розвитку 

потенціалу молоді, 

ініціатив, цілей тощо. 

2022-

2025  

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування 

Обласний 

бюджет 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

1.4. Підтримка та 

стимулюванн

я молоді та 

1.4.1. Проведення 

обласного конкурсу у 

сфері молодіжної 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

Обласний 

бюджет 

440,0 110,0 110,0 110,0 110,0  
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представників 

громадськості 

політики «Молодіжний 

лідер Полтавщини» 

Департамент освіти і 

науки Полтавської 

облдержадміністрації 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування 

1.4.2. Виплати разових 

грошових винагород 

переможцямобласного 

конкурсу у сфері 

молодіжної політики 

«Молодіжний лідер 

Полтавщини» 

 

  Усього за напрямом 1: 1065,8 276,4 243,8 269,8 275,8  

  2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя 

2.1. Популяризаці

я заходів 

збереження 

здоров'я 

2.1.1. Проведення та 

участь у регіональних 

заходах різного формату 

(у т. ч. в режимі онлайн) 

з метою підвищення 

рівня обізнаності молоді 

про способи збереження 

здоров'я, популяризації 

та утвердження 

здорового способу життя 

та культури здоров'я 

серед молоді 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр», 

Полтавський обласний 

центр фізичного 

здоров'я населення 

«Спорт для всіх» 

 252,0 95,0 50,0 47,0 60,0 Збільшити 

чисельність молоді, 

залученої до 

популяризації та 

утвердження 

здорового і 

безпечного способу 

життя та культури 

здоров'я не менше 

20%. Проведення 

щороку не менше 10 

заходів відповідного 

спрямування, 

охоплення ними не 

менше 1500 осіб   2.1.2. Здійснення заходів 

з організації  наметових 

таборів, байдаркових 

сплавів, походів, 

туристичних зльотів 

тощо; популяризація 

альтернативних форм 

відпочинку молоді 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр», 

Полтавський обласний 

центр фізичного 

здоров'я населення 

«Спорт для всіх» 

Обласний 

бюджет 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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2.2. Підтримка 

здорового 

способу 

життя  

2.2.1. Проведення 

навчально-

консультативних, 

інформаційно-

просвітницьких заходів у 

т.ч. розробка, 

виготовлення та 

розповсюдження 

соціальної реклами, 

спрямованих на 

пропаганду здорового 

способу життя та 

профілактику негативних 

явищ у молодіжному та 

дитячому середовищі 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр» 

Обласний 

бюджет 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

  2.2.2. Забезпечення 

проведення заходів та 

проєктів, спрямованих на 

розвиток та 

популяризацію вуличних 

культур, екстремальних, 

неформальних видів 

спорту та активного 

дозвілля молоді, 

розвиток молодіжної 

інфраструктури, 

призначеної для 

популяризації здорових 

та активних форм 

відпочинку дозвілля 

особливо у громадах 

області 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний 

центр»,Полтавський 

обласний центр 

фізичного здоров'я 

населення «Спорт для 

всіх», громадські 

інститути 

Обласний 

бюджет 

320,0 80,0 80,0 80,0 80,0  

  Усього за напрямом 2:    1012,0 285,0 240,0 237,0 250,0  

  3. Підвищення спроможності молоді, розвиток системи неформальної освіти 

3.1. Неформальна 

профорієнтаці

я молоді 

3.1.1. Проведення 

регіональнихсемінарів, 

тренінгів, форумів, 

лекторіїв, тренінгів, 

форумів, лекторіїв, 

конференцій, засідань у 

форматі «круглого 

столу», симуляційних 

ігор, стартапів, майстер-

класів, мовних курсів та 

2022-

2025  

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр» 

Обласний 

бюджет 

275,0 65,0 70,0 70,0 70,0 Для підвищення 

рівня знань, умінь та 

компетентностей 

молоді з 

урахуванням 

викликів сучасності 

запровадити нові 

форми та формати 

роботи з молоддю. 

Проведення щорічно 
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інших форм та заходів 

неформальної та 

профорієнтаційної 

освіти, їх упровадження 

та розвиток на території 

області 

не менше 15 заходів 

відповідного 

спрямування, 

охоплення ними не 

менше 800 осіб 

щороку. 

Проведення мінімум 

один раз на 2 роки 

дослідження та 

аналізу стану справ у 

молодіжному 

середовищі області з 

визначенням 

основних проблем 

напряму на шляху їх 

вирішення за участю 

всіх зацікавлених у 

цьому процесі сторін. 

  3.1.2. Забезпечення 

участі молоді 

Полтавщини у 

молодіжних проєктах, 

заходах, акціях в межах 

України, у тому числі  

з метою обміном 

досвідом молоді 

Полтавщини та України 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр» 

Обласний 

бюджет 

480,0 100,0 120,0 130,0 130,0 

3.2. Моніторинг 

потреб молоді 

3.2.1. Проведення 

соціологічного 

дослідження та 

проведення опитування у 

громадах області на теми 

інтересів, цінностей та 

потреб молоді та 

пріоритетів молодіжної 

політики 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр» 

Обласний 

бюджет 

65,0 - 30,0 - 35,0  

  3.2.2. Проведення 

щорічних обласних 

молодіжних форумів, 

фестивалів тощо, 

спрямованих на підбиття 

підсумків, визначення 

ключових проблем та 

пошук шляхів їх 

вирішення у молодіжній 

політиці, обмін досвідом 

та налагодження 

комунікацій 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр», 

вищі навчальні заклади 

Полтавської області 

усіх рівнів акредитації 

Обласний 

бюджет 

560,0 120,0 140,0 150,0 150,0  

3.3. Інформаційна 

кампанія 

3.3.1. Розробка, супровід, 

створення та 

розповсюдження 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

Обласний 

бюджет 

215,0 65,0 70,0 60,0 20,0  
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інформаційно-

методичних матеріалів 

(друковані, фото, відео, 

аудіо, інфографічні 

тощо), спрямованих на 

інформування та 

підвищення рівня знань 

молоді поза системою 

освіти, розвиток м'яких, 

гнучких навичок молоді 

(soft-skills), зокрема 

підвищення фінансової, 

цифрової грамотності, 

комунікації, адаптації, 

формування критичного 

мислення тощо, у тому 

числі створення та 

забезпечення діяльності 

он-лайн платформи 

(сайту), метою якого є 

висвітлення кращих 

практик, обмін досвідом, 

обговорення молоддю 

власних ідей та пошуку 

відповідних 

можливостей для їх 

реалізації. 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр», 

вищі навчальні заклади 

Полтавської області 

усіх рівнів акредитації 

  3.3.2. Виготовлення 

іміджевої продукції, 

впровадження та 

інформування 

інформативно-

ілюстративними 

матеріалами молодь про 

особливості формування 

та функціонування 

молодіжної політики в 

Полтавській області, 

інформування про 

основні заходи шляхом 

виготовлення банерів, 

промороликів, портфоліо 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

Департамент освіти і 

науки Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування 

Обласний 

бюджет 

113,0 80,0 10,0 11,0 12,0  
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3.4. Розвиток 

неформальної 

освіти молоді 

3.4.1. Проведення та 

участь регіональних 

заходах (у тому числі в 

режимі онлайн) з метою 

спрямування 

професійних інтересів 

молоді, формування 

усвідомлених мотивів 

вибору певного виду 

діяльності, конкурентної 

на ринку праці професії 

та спеціальності, у т т.ч. 

через розвиток системи 

шкільного соціального 

підприємництва, що 

забезпечить задоволення 

матеріальних і духовних 

потреб молоді 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр» 

Обласний 

бюджет 

125,0 35,0 35,0 35,0 20,0  

  3.4.2. Інформування 

молоді, що навчається 

щодо можливостей 

платформи з онлайн-

тестування «Моя 

професія: консультаційна 

мережа». Проведення 

для безробітної молоді 

тренінгів особистісного 

зросту та розвиток 

професійних 

компетенцій 

2022-

2025 

Полтавський обласний 

центр зайнятості 

 - - - - -  

  Усього за напрямом 3:    1833,00 465,0 475,0 456,0 437,0  

  4. Розвиток кадрового потенціалу у молодіжній сфері (у тому числі «молодіжний працівник») 

4.1. Підвищення 

рівня 

компетентнос

тей 

спеціалістів 

по роботі з 

молоддю 

4.1.1. Проведення 

регіональних заходів 

різного формату, 

спрямованих на 

підвищення рівня знань, 

умінь, навичок та 

компетентностей 

спеціалістів по роботі з 

молоддю 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр» 

Обласний 

бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Підвищення 

кваліфікаційного 

рівня не менше 30 

осіб щороку з числа 

працівників та 

спеціалістів по 

роботі з молоддю, 

особливо у 

територіальних 

громадах області. 

Здійснення 

оцінювання рівня 
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професійних знань, 

умінь, навичок та 

компетентностей 

працівників по 

роботі з молоддю. 

Проведення щороку 

не менше 10 заходів 

відповідного 

спрямування, 

охоплення ними не 

менше 200 осіб 

щороку 

  4.1.2. Проведення та 

підтримка занять та 

заходів, спрямованих на 

розвиток молодіжного 

підприємництва, 

самозайнятості та 

ефективного просування 

молодих людей у 

підприємницькому 

середовищі 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр», 

інститути 

громадянського 

суспільства області та 

підприємці різних 

форм власності 

Обласний 

бюджет 

180,0 40,0 45,0 45,0 50,0  

4.2. Формування 

культури 

волонтерства 

4.2.1. проведення 

регіонального форуму з 

метою залучення молоді 

до волонтерської 

діяльності 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний 

центр»,вищі навчальні 

заклади Полтавської 

області усіх рівнів 

акредитації 

Обласний 

бюджет 

75,0 20,0 20,0 20,0 15,0  

4.3. Впровадженн

я програми 

«Молодіжний 

4.3.1. Забезпечення 

навчання працівників по 

роботі з молоддю, у т.ч. з 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

Обласний 

бюджет 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0  
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працівник» числа представників 

інститутів 

громадянського 

суспільства та фахівців 

різних організацій, 

установ, відповідальних 

за реалізацію державної 

політики в молодіжній 

сфері на обласному та 

місцевих рівнях, інших 

осіб, залучених до 

роботи з молоддю, за 

спеціалізованою 

програмою 

«Молодіжний 

працівник» 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр» 

  4.3.2. Здійснення аналізу 

та моніторингу 

ефективності реалізації 

проєктів та заходів, 

спрямованих на 

реалізацію проєктів та 

заходів, спрямованих на 

розвиток кадрового 

потенціалу в молодіжній 

сфері, у т.ч. шляхом 

розробки та 

впровадження системи 

оцінювання рівня 

професійних знань, 

умінь, навичок та 

компетентностей 

працівників по роботі з 

молоддю 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр» 

Обласний 

бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

  Усього за напрямом 4:    335,0 80,0 85,0 85,0 85,0  

  5. Розвиток молодіжної інфраструктури та механізмів її ефективного використання 

5.1. Функціонуван

ня обласного 

молодіжного 

центру 

5.1.1. Забезпечення 

діяльності КУ 

«Обласний молодіжний 

центр» Полтавської 

обласної ради у тому 

числі в частині реалізації 

ним молодіжних 

проєктів і заходів, перш 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

10389,5 2432,4 2535,5 2650,3 2771,3 Сприяння створенню 

щороку не менше 2 

молодіжних центрах 

у громадах області. 

Проведення КУ 

«Обласний 

молодіжний центр» 

Полтавської обласної 
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за все тих, що 

спрямовані на розвиток 

молодіжної 

інфраструктури області 

ради не менше 5 

молодіжних заходів 

щороку. Підвищення 

кваліфікації фахівців 

молодіжних центрів 

  5.1.2. Проведення заходів 

у громадах Полтавської 

області з метою 

сприяння створенню 

мережі молодіжних 

центрів (осередків 

молодіжної громадської 

активності, у т.ч. на базі 

бібліотек, клубів, 

центрів, будинків 

культури тощо), 

забезпечення їх 

організаційної, 

методичної, 

інформаційної підтримки 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр» 

Обласний 

бюджет 

145,0 30,0 40,0 30,0 45,0  

5.2. Розвиток 

молодіжної 

інфраструкту

ри 

5.2.1. Проведення, 

регіональних заходів 

різного формату (у т.ч. в 

режимі онлайн) з метою 

забезпечення навчання, 

обміну досвідом, 

підвищення кваліфікації 

фахівців молодіжних 

центрів, підвищення 

рівня розвитку об'єктів 

молодіжної 

інфраструктури, їх 

ефективного та 

раціонального 

використання. 

Розроблення за участю 

представників 

громадськості та молоді 

механізму та 

відповідного порядку 

співфінансування 

створення молодіжних 

центрів у громадах 

області з метою його 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр» 

Обласний 

бюджет 

150,0 35,0 40,0 45,0 30,0  
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подальшого 

затвердження та 

впровадження відповідно 

до чинного 

законодавства 

  Усього за напрямом 5:    10684,5 2497,4 2615,5 2725,3 2846,3  

  6. Підтримка та ефективна професійна взаємодія з інститутами громадянського суспільства 

6.1. Дієва 

підтримка 

інститутів 

громадянсько

го суспільства 

6.1.1. Проведення 

обласного конкурсу з 

визначення програм 

(заходів, проєктів) у 

сфері реалізації 

молодіжної політики 

«Молодь. Активність. 

Свідомість.» 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр», 

інститутигромадянсько

го суспільства 

Обласний 

бюджет 

843,0 195,0 207,0 216,0 225,0 Проведення щороку 

обласних конкурсів 

проєктів, 

розроблених 

інститутами 

громадянського 

суспільства. Надання 

фінансової 

підтримки не менше 

5проєктам інститутів 

громадянського 

суспільства щороку. 

Охоплення щороку 

заходами проєктів не 

менше 500 осіб 

щороку 

6.1.2. Виплата грантів 

переможцям обласного 

конкурсу з визначення 

програм (заходів, 

проєктів) у сфері 

реалізації молодіжної 

політики «Молодь. 

Активність. Свідомість.» 

  6.1.3. Проведення 

навчальних, 

консультаційних, 

інформаційних, 

методичних заходів для 

представників інститутів 

громадянського  

суспільства, які 

реалізують молодіжну 

політику у регіоні, 

спрямованих на 

підвищення рівня знань, 

умінь, навичок та 

компетентностей, 

укріплення та розвиток 

інституційної 

спроможності інститутів 

громадянського 

суспільства 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр», 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Обласний 

бюджет 

140,0 30,0 35,0 40,0 35,0  
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  6.1.4. Здійснення аналізу 

та моніторингу 

ефективності реалізації 

проєктів та заходів, 

спрямованих на 

підтримку та ефективну 

взаємодію з інститутами 

громадянського 

суспільства 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр», 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Обласний 

бюджет 

24,0 4,0 5,0 7,0 8,0  

  Усього за напрямом 6:    1007,0 229,0 247,0 263,0 268,0  

  7. Підтримка соціально вразливої молоді 

7.1. Кампанія із 

адаптації та 

підтримки 

соціально 

вразливої 

молоді 

7.1.1. Проведення 

інформаційних заходів, 

спрямованих на 

забезпечення 

соціального становлення 

та підтримки молоді 

соціально-вразливих 

категорій, у т.ч. шляхом 

проведення семінарів, 

круглих столів, проєктів 

та заходів інших 

форматів, виготовлення 

та розповсюдження 

інформаційних 

матеріалів 

2022-

2025  

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр», 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Обласний 

бюджет 

110,0 35,0 40,0 20,0 15,0 

Підтримка ініціатив 

молоді соціально 

вразливих категорій. 

проведення щороку 

не менше 5 заходів 

відповідного 

спрямування, 

охоплення ними це 

менше 200 осіб 

щороку 

  7.1.2. Проведення 

регіональних заходів 

різного формату (у тому 

числі в онлайн форматі), 

спрямованих на 

підтримку соціально 

вразливої молоді, у т.ч. 

молоді з інвалідністю, 

сприяння її інтеграції в 

суспільство (у т.ч. 

шляхом підтримки 

організацій, що 

працюють із соціально-

вразливою молоддю), 

2022-

2025 

Управління молоді та 

спорту Полтавської 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр», 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Обласний 

бюджет 

225,0 50,0 55,0 60,0 60,0  
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підтримка молодих 

родин із числа тих, хто 

виховує дітей з 

особливими потребами, 

створення можливостей 

для реалізації її прав, 

творчого, духовного, 

інтелектуального 

потенціалу тощо 

  7.1.3. Забезпечення 

гарантій зайнятості 

незайнятого населення, 

зокрема молоді, дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, 

неповнолітніх та молоді, 

яка звільнилась із місць 

позбавлення волі 

2022-

2025 

роки 

Полтавський обласний 

центр зайнятості 

  

 

- - - -  

  Усього за напрямом 7:    335,0 85,0 95,0 80,0 75,0  

  Усього коштів 

обласного бюджету: 

   16272,3 3917,8 4001,3 4116,1 4237,1  

  Загальна сума:    16272,3 3917,8 4001,3 4116,1 4237,1  
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V. Бюджет програми 

 

Обласна Програма з реалізації молодіжної політики на 2022 - 2025 роки 

(назва регіональної цільової (комплексної) програми) 
 

Очікувані джерела 

фінансування 

по роках, тис. грн. Разом 

Частка у % від 

загального обсягу 

фінансування 

2022 2023 2024 2025 

  

Обсяг коштів, усього 4566,4 4819,5 5034,3 5255,3 19675,5 - 

у тому числі 

державний бюджет 0 0 0 0 0 0% 

обласний бюджет 4566,4 4819,5 5034,3 5255,3 19675,5 100% 

З них: 

2084,0 

(управління, заходи) 

2284,0 

(управління, заходи) 

2384,0 

(управління, заходи) 

2484,0 

(управління, заходи) 
 

 
 

2482,4 

(ОМЦ) 

 

2072,4 

(утримання 

ОМЦ) 
2535,5 

(ОМЦ) 

2125,5 

(утримання 

ОМЦ) 
2650,3 

(ОМЦ) 

2240,3 

(утримання 

ОМЦ) 
2771,3 

(ОМЦ) 

2361,3 

(утримання 

ОМЦ) 

 

 

 

410,0 

(заходи ОМЦ) 

410,0 

(заходи ОМЦ) 

410,0 

(заходи ОМЦ) 

410,0 

(заходи ОМЦ) 
 

 
 

районні, міські 

бюджети 

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

об'єднаних 

територіальних громад 

інші джерела        

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення пленарного засідання 
четвертої сесії обласної ради 
восьмого скликання 
26.03.2022 № 

 

Граничні норми витрат 

на придбання призів переможцям та харчування учасників заходів  

 із реалізації молодіжної політики 

 

1.Затвердити граничні норми витрат на придбання призів переможцям 

заходів обласної Програми з реалізації молодіжної політики на 2022–2025 роки. 

 

Види витрат Гранична сума витрат, гривень 

Індивідуальні призи за: 

1 місце 

2 місце 

3 місце 

 

500 

350 

250 

Командні призи за: 

1 місце 

2 місце 

3 місце 

 

2000 

1500 

1000 

 

2. Затвердити граничну норму витрат на харчування одного учасника 

заходу з реалізації молодіжної політики в сумі 190 гривень на добу. 

 

3. Планування та використання коштів обласного бюджету на придбання 

призів переможцям та харчування учасників заходів обласної Програми з 

реалізації молодіжної політики на 2022–2025 роки здійснюється Управлінням 

молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації з дотриманням 

затверджених граничних норм витрат. 

 

 

 

Начальник Управління молоді 

та спорту Полтавської обласної 

державної адміністрації      Марина ТРОХИМЕНКО 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про обласну Програму з реалізації молодіжної 

політики на 2022 – 2025 роки» 

 

Розробник проєкту рішення: Управління молоді та спорту Полтавської обласної 

державної адміністрації. Проєкт рішення не є нормативно-правовим актом. 

 

Мета: забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального 

становлення та розвитку молоді Полтавщини. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Підставою для розроблення проєкту рішення обласної ради «Про обласну 

Програму з реалізації молодіжної політики на 2022 – 2025 роки» є зміни 

законодавства у сфері реалізації молодіжної політики та пріоритетних 

напрямків згідно Указу Президента України від 12 березня 2021 року № 94/2021 

«Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року», постанови Кабінету 

Міністрів України від 02 червня 2021 року № 579 «Про затвердження Державної 

цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021 - 2025 року. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення  

 

Прийняття рішення обумовлено необхідністю затвердити  Обласну 

програму з реалізації молодіжної політики на 2022-2025 роки у зв’язку зі 

зміною чинного законодавства України у сфері реалізації молодіжної політики. 

Затвердження граничних норм витрат на придбання призів переможцям та на 

харчування учасників заходів обласної Програми з реалізації молодіжної 

політики на 2022–2025 роки для забезпечення проведення заходів, спрямованих 

на відзначення активної молоді із числа учасників обласних заходів. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення передбачає затвердження обласної Програми з реалізації 

молодіжної політики на 2022 – 2025 роки, яка містить напрямки і заходи на 4 

роки, спрямовані на забезпечення в області реалізації державної політики у 

сфері соціального становлення та розвитку молоді, підтримки інститутів 

громадянського суспільства, які працюють у сфері реалізації молодіжної 

політики в області. Подаються до затвердження граничні норми витрат на 

придбання призів переможцям та на харчування учасників заходів обласної 

Програми з реалізації молодіжної політики на 2022–2025 роки. 

 

4. Правові аспекти  

 

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

2. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді». 
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3.Указ Президента України від 12 березня 2021 року № 94/2021 «Про 

Національну молодіжну стратегію до 2030 року». 

4. Постанови Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року № 579 

«Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» 

на 2021−2025 року та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 

України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 

1669-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України» на 2021-2025 роки». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування  

 

Виконання рішення потребуватиме витрат з обласного бюджету в сумі 

19675,5 тис. грн. протягом 4 років, що становить 100% від загального обсягу 

фінансування обласної Програми. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, в сумі 

19675,5 тис. грн. сформований з видатків обласного бюджету. 

Для визначення граничних норми витрат на придбання призів переможцям 

та на харчування учасників заходів обласної Програми з реалізації молодіжної 

політики на 2022–2025 роки були враховані цінові пропозиції закладів 

харчування, які здійснюють послуги з організованого харчування у межах 

Полтавської області. Діапазон цін на трьохразове харчування становить від     

170 грн до 220 грн. 

Для відзначення переможців обласних заходів в індивідуальному заліку 

були обрані цінні подарунки, кошторисна вартість яких, станом на 01 лютого 

2022 року становить від 100 до 500 гривень: щоденники-записники, флешки, 

повербанки, набори блогера, футболки та еко-торби з логотипом, термоси. 

Для відзначення переможців обласних заходів в командному заліку були 

обрані цінні подарунки, кошторисна вартість яких, станом на 01 лютого 2022 

року становить від 100 до 2000 гривень: щоденники-записники, флешки, 

футболки та еко-торби з логотипом, термоси, сувенірна продукція. 

Щоб визначити суму, необхідну для придбання цінних призів було 

проведено моніторинг цін в Інтернеті. 

Всі витрати, включаючи придбання призів переможцям та на харчування 

учасників заходів обласної Програми з реалізації молодіжної політики на 2022–

2025 роки, передбачені у межах кошторисних видатків з обласного бюджету, 

що затверджені на виконання Програми з реалізації молодіжної політики на 

2022–2025 роки. 

 

6. Позиція зацікавлених осіб/органів/сторін  

 

Програма розглянута та погоджена Департаментом фінансів Полтавської 

обласної державної адміністрації, Департаментом економічного розвитку, 

торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації, 

Громадською радою при Полтавській обласній державній адміністрації. 
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7. Громадське обговорення  

 

Проєкт обговорений на засіданні громадської ради при Полтавській 

обласній адміністрації 03.02.2022. 

 

8. Запобігання корупції  

 

У проєкті рішення відсутні ризики вчинення корупційних правопорушень 

та правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

 

9. Прогноз результатів  

 

Виконання обласної Програми з реалізації молодіжної політики                             

на 2022 – 2025 роки за 4 років дозволить здійснити ефективні заходи, 

направлені на забезпечення в області реалізації державної політики у сфері 

соціального становлення та розвитку молоді, підтримки інститутів 

громадянського суспільства, які працюють у сфері реалізації молодіжної 

політики в області. 

 

 

 

Начальник Управління молоді та спорту 

Полтавської обласної державної  

адміністрації      Марина ТРОХИМЕНКО 
 

 


