
Додаток  

до рішення виконавчого  комітету                                                                                 

міської ради  

  від 15 грудня 2021 року № 572 

 

ПРОЄКТ ПРОГРАМИ  

,,Молодь Чортківської міської територіальної громади” на 2022-2025 роки 

 

1. Паспорт Програми  

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Управління освіти, молоді та 

спортуЧортківської міської ради 

2. Розробник програми Управління освіти, молоді та 

спортуЧортківської міської ради 

3. Відповідальний 

виконавець програми 

Управління освіти, молоді та 

спортуЧортківської міської ради 

4. Учасники програми Управління освіти, молоді та 

спортуЧортківської міської ради; 

Управління культури та мистецтв 

Чортківської  міської ради; 

Чортківська молодіжна міська рада. 

5. Термін реалізації програми 2022-2025 роки  

6. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

Міський бюджет 

 

7 Всього коштів, 

передбачених програмою 

700 000 гривень 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Понад 30 відсотків населення громади становлять молоді громадяни віком 

від 14 до 35 років. Молодь є активною складовою сучасного суспільства. В 

громаді існує позитивний досвід вирішення актуальних питань молоді. 

Водночас існує багато викликів, пов’язаних з необхідністю самореалізації та 

розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції у суспільне життя, що 

розвиватиме їх національну свідомість на основі суспільно-державних 

цінностей та відповідального громадянства, надаватиме молоді можливості для 

успішної реалізації і соціалізації, підвищить рівень їх громадянських 

компетентностей, спроможності бути самостійними, життєстійкими, 

активними, патріотичними і відповідальними учасниками суспільного життя.  

Необхідно здійснити перехід до відкритої моделі державної політики у 

молодіжній сфері, в якій молодь зможе брати активну участь у прийнятті 

рішень, що впливають на її подальше життя. 
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Водночас існує цілий ряд проблем: 

- низький рівень участі молоді у суспільному житті, в діяльності інститутів 

громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських 

організацій, а також органах учнівського та студентського самоврядування, 

програмах сфери волонтерської діяльності та у процесах ухвалення рішень, що 

стосуються вирішення питань молоді; 

- низький рівень поінформованості молоді, насамперед молоді з 

інвалідністю, про свої права, обов’язки та можливості для розвитку власного 

потенціалу і самореалізації; 

- низька активність молоді в політичному житті країни як на державному, 

так і на регіональному та місцевому рівні; 

- підготовка молоді до сімейного життя, відповідального ставлення молоді 

до планування сім’ї та власного репродуктивного здоров’я; 

- недостатньо сформовані навички здорового способу життя та розуміння 

важливості комплексної турботи про фізичне та психологічне благополуччя; 

- низький рівень компетентностей, необхідних молоді длясвідомого вибору 

професії та кар’єрного розвитку, провадження підприємницької діяльності, 

розвитку лідерських якостей. 

Для розв’язання згаданих проблем існує потреба в розробленні програми 

,,Молодь Чортківської територіальної громади” на 2022-2025 роки. 

Виділення коштів з міського бюджету на реалізацію Програми дозволить 

забезпечити: 

- посилення ролі та відповідального ставлення органів місцевого 

самоврядування та партнерських організацій до реалізації пріоритетних завдань 

Програми, активізувавши вертикальну і горизонтальну співпрацю, обмін 

досвідом між ними для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в громаді. 

Це передбачатиме  на місцевому рівні підвищення компетентностей молоді та 

спроможності інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері, 

розвиток молодіжних центрів, скаутського, молодіжного та дитячого 

громадських рухів, сприяння утворенню і розвитку молодіжних 

консультативно-дорадчих органів, органів учнівського та студентського 

самоврядування, підготовку фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі 

молодіжних працівників. 

 У Програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та 

основний зміст  перспективних заходів щодо підтримки та захисту молодих 

громадян громади. 

Програма передбачає оновлення концептуально сучасних підходів та 

використання широкого кола інноваційних механізмів та інструментів, що 

запроваджуються для роботи з молоддю. 

Програма дає можливість сприянню соціальному становленню та розвитку 

молоді, що відповідають культурологічним орієнтаціям, особливостям, 

специфіці, профілю й типу організації-розробника і є актуальними в 

конкретних соціально-економічних умовах.  
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ІІІ. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є створення можливостей для самореалізації та 

розвитку потенціалу молоді в громаді, її участі та інтеграції у суспільне життя.  

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку громаді. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми;  

строки та етапи виконання Програми 

 

Реалізація пріоритетних завдань, визначених Програмою, 

здійснюватиметься шляхом: 

- сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів 

громадянського суспільства для досягнення завдань Програми; 

- забезпечення функціонування молодіжних центрів; 

- здійснення комплексу експертно-аналітичних, організаційних, 

впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів, які базуються на 

основі даних, структурованих за статтю, віком, місцем проживання та 

іншими ознаками, і передбачає аналіз становища дівчат, жінок, 

хлопчиків та чоловіків у суспільстві; 

Завдання і заходи Програми будуть сприяти розвитку молоді та усуненню 

бар’єрів, щоб жодна з її груп, незалежно від статі, віку, місця проживання, 

психологічних і фізичних здібностей, інвалідності та інших ознак у всіх сферах 

життєдіяльності не була прямо чи опосередковано виключена із суспільства та 

мала можливість реалізувати в Україні свій потенціал. 

Програма реалізовуватиметься протягом 2022-2025 років. 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
 

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає 

реалізацію таких пріоритетних завдань: 

- підвищення рівня компетентностей молоді; 

- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді; 

- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень; 

Виконання Програми дасть змогу: 

- збільшити відсоток молоді, яка бере участь у суспільному житті, 

зменшити відсоток молоді, яка не бере жодної участі в суспільному житті; 

збільшити відсоток молоді, яка користується різними формами та знає про різні 

інструменти участі , що включає: 

- збільшення відсотка молоді, яка має досвід волонтерської діяльності; 

- збільшення відсотка молоді, яка бере участь у діяльності інститутів 

громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських 

організацій; 

- збільшення відсотка молоді, яка бере участь у виборах 
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VI. Ресурсне забезпечення Програми ,,МолодьЧортківської територіальної 

громади” на 2022-2025 роки 

тис. гривень 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання 

Програми 

2022 

рік 

2023  

рік 

2024 

рік 

2025  

рік 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми, 

тис. грн. 

Міський бюджет 250,0 150, 150,0 150,0 700,0 
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VII. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконан-

ня 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван-

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. гривень, у тому числі: 

Очікуваний результат 

– диференційовано з 

розбивкою за роками 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Підвищення 

рівня 

компетентнос-

тей молоді, у 

тому числі 
громадянських 

1) проведення акцій, 

ігор, конкурсів, 

засідань за круглим 

столом, дебатів, 

семінарів, зборів-
походів, семінарів-

тренінгів, тренінгів, 

олімпіад, інтернет-

олімпіад, змагань (у 

тому числі 

комп’ютерних), 

зборів, конференцій, 

форумів, фестивалів, 

пленерів, наметових 

таборів, зльотів, 

марафонів, походів, 

концертів та інших 
заходів; видання 

інформаційних і 

методичних 

матеріалів та 

виготовлення і 

розміщення 

соціальних фільмів, 

роликів та соціальної 

реклами з метою: 

2022-

2025 

Управління освіти, 

молоді та спорту 

Чортківської міської 

ради; 

Чортківська Молодіжна 
рада 

 Управління культури та 

мистецтва Чортківської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

100,0 40,0 40,0 40,0  
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  підвищення рівня 

громадянських 

компетентностей 

серед молоді, у тому 

числі щодо розвитку 

лідерства, 

утвердження 

принципів 

доброчесності та 

антикорупційних 

принципів, 
відповідального 

ставлення до 

навколишнього 

природнього 

середовища 

2022-

2025 

роки 

 Міський 

бюджет 

 

 

 

   проведення щороку 

4 заходів з 

підвищення рівня 

компетентностей 

молоді із 

залученням: 

2022 році – 120 

осіб, 

2023 році – 120 

осіб, 

2024 році – 120 
осіб, 

2025 році – 120 осіб 

  підвищення рівня 

компетентностей 

молоді для свідомого 

вибору їх життєвого 

шляху, професійного 

та кар’єрного 

розвитку / 

2022-

2025 

роки 

управління освіти,молоді 

та спорту Чортківської 

міської ради 

 

 Чортківська Молодіжна 

рада 

Міський 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 20,0 проведення щороку 

4 заходів з 

підвищення рівня 

компетентностей 

молоді із 

залученням:  

2022 році – 100 

осіб, 
2023 році – 100 

осіб, 

2024 році – 100 

осіб, 

2025 році – 100 осіб 
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  формування у молоді 

свідомого та 

відповідального 

ставлення до 

власного здоров’я, 

попередження 

соціально 

небезпечних 

захворювань та 

різних форм 

залежності, розвитку 
безпеки 

життєдіяльності  

2022-

2025 

роки 

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Чортківської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

    проведення щороку 

10 заходів з 

підвищення рівня 

компетентностей 

молоді із 

залученням: 

2022 році – 1000 

осіб, 

2023 році – 1000 

осіб, 

2024 році – 1000 
осіб, 

2025 році – 1000 

осіб 

  посилення 

відповідального 

ставлення молоді  до 

планування сім’ї та 

відповідального 

батьківства 

2022-

2025 

роки 

Управління освіти, 

молоді та спорту 

Чортківської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

- - - - проведення щороку 

2 заходів з 

підвищення рівня 

компетентностей 

молоді із 

залученням: 

2022 році – 100 

осіб, 

2023 році – 100 

осіб, 
2024 році – 100 

осіб, 

2025 році – 100 осіб 
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2. Підвищення 

рівня 

культури 

волонтерства 

серед молоді 

1) проведення 

міжнародних, 

всеукраїнських та 

регіональних акцій, 

конкурсів, засідань за 

круглим столом, 

дебатів, семінарів, 

семінарів-тренінгів, 

тренінгів, 

конференцій, 

форумів, фестивалів, 
наметових таборів, 

походів, зборів-

походів та інших 

заходів; видання 

інформаційних та 

методичних 

матеріалів та 

виготовлення і 

розміщення 

соціальних роликів та 

реклами з метою 
забезпечення 

розвитку культури 

волонтерства серед  

молоді, у тому числі 

проведення 

благодійної акції 

,,Серце до серця” 

2022-

2025 

роки 

Управління освіти 

,иолоді та спорту 

Чортківської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

30,0 10, 10, 10,0 реалізація щороку                    

7  волонтерських 

проєктів із 

залученням: 

2022 році – 1600 

осіб, 

2023 році – 1700 

осіб, 

2024 році – 1800 

осіб, 

2025 році – 1900 
осіб 
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3. Активізація 

залучення 

молоді до 

процесів 

ухвалення 

рішень 

1) проведення 

регіональних акцій, 

конкурсів, засідань за 

круглим столом, 

дебатів, семінарів, 

семінарів-тренінгів, 

тренінгів, 

конференцій, форумів 

та інших заходів; 

видання 

інформаційних та 
методичних 

матеріалів та 

виготовлення і 

розміщення 

соціальних роликів та 

реклами з метою: 

2022-

2025 

роки 

Управління освіти, 

молоді та спорту 

Чортківської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

- - - - проведення щороку 

2 заходів з 

підвищення 

компетенції  

представників 

молодіжних 

консультативно-

дорадчих органів, 

органів учнівського 

та студентського 

самоврядування, з 
залученням: 

2022 році – 55 осіб, 

2023 році – 55 осіб, 

2024 році – 55 осіб, 

2025 році – 55 осіб 

  розвитку  

компетентностей 

представників 

молодіжних 

консультативно-

дорадчих органів, 

органів учнівського 
та студентського 

самоврядування  

2022-

2025 

роки 

Управління освіти, 

молоді та спорту 

Чортківської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 проведення щороку 

2 заходів з 

підвищення 

компетенції  

представників 

молодіжних 

консультативно-
дорадчих органів, 

органів учнівського 

та студентського 

самоврядування, з 

залученням: 

2022 році – 55 осіб, 

2023 році – 55 осіб, 

2024 році – 55 осіб, 

2025 році – 55 осіб 
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  реалізації 

національного 

конкурсу ,,Молодіжна 

столиця України” 

2022-

2025 

роки 

Управління 

освіти,молоді та спорту 

Чортківської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

    відрядження 

щороку 

представників 

області для участі у 

заходах в рамках 

Конкурсу: 

2022 році – 5 осіб, 

2023 році – 5 осіб, 

2024 році – 5 осіб, 

2025 році – 5 осіб 

4. Забезпечення 

функціонування 
молодіжних 

центрів 

1) сприяння 

створенню 
молодіжних центрів, 

зокрема на базі 

існуючої мережі 

установ, що 

працюють з молоддю 

 

 

2022-

2025 
роки 

Управління освіти, 

молоді та спорту 
Чортківської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

90,0 70,0 70,0 70,0 збільшення щороку 

кількості  діючих 
установ, що 

працюють з 

молоддю:  

2022 році – 4 

одиниці, 

2023 році – 6 

одиниць, 

2024 році – 8 

одиниць, 

2025 році – 10 

одиниць 

Разом за Програмою 250,0 150,0 150,0 150,0  

кошти міського бюджету - - - - -  
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VІІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію і контроль за ходом виконання заходів, передбачених 

Програмою, здійснює управління освіти молоді та спорту міської ради. 

 
 

Керуюча справами  виконавчого комітету 

міської ради                                                                                  Наталія ЗАЯЦЬ 
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