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І. Паспорт Програми 

(загальна характеристика регіональної програми) 

Обласна Програма «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки 

1.  

Ініціатор 

розроблення 

Програми  

Чернігівська обласна державна адміністрація 

2.  

Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення 

Програми  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 

27.11.2020 № 568 «Про розроблення проєкту 

обласної Програми «Молодь Чернігівщини» на 

2021-2025 роки» 

3.  Розробник Програми  
Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської 

обласної державної адміністрації 

4.  
Співрозробники 

Програми  

Департамент культури і туризму, національностей 

та релігій Чернігівської обласної державної 

адміністрації, 

Управління освіти і науки Чернігівської обласної 

державної адміністрації, 

Управління охорони здоров’я Чернігівської 

обласної державної адміністрації 

5.  
Відповідальний 

виконавець Програми  

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської 

обласної державної адміністрації 

6.  Учасники Програми  

Департамент сім'ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації; 

Департамент культури і туризму, національностей 

та релігій облдержадміністрації; 

Департамент екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації; 

Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації; 

Управління освіти і науки Чернігівської обласної 

державної адміністрації; 

Управління охорони здоров’я Чернігівської 

обласної державної адміністрації; 

Чернігівський обласний центр соціальних служб; 

комунальна установа «Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської обласної ради; 

міські, селищні, сільські ради 

7.  Термін реалізації  2021 - 2025 роки (в один етап)  
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8.  

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми (для 

комплексних 

Програм)  

обласний бюджет  

бюджети місцевого самоврядування 

9.  

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього  

39271,0 тис. грн 

у тому числі:   

коштів обласного 

бюджету:  
39271,0 тис. грн 

коштів бюджетів 

місцевого 

самоврядування 

обсяги фінансування визначаються щорічно 

виходячи з їх фінансових можливостей 

 

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

Молодість – це період переходу від дитинства до дорослості. Він 

супроводжується змінами у процесі дорослішання, здобуття самостійності та 

відчуттям відповідальності, зміною оточення та контексту, формування 

цінностей, зростанням залученості у суспільне життя тощо. Молодь підростає у 

значно більш різноманітному, невизначеному, складному та неоднозначному 

середовищі, ніж попередні покоління. Як наслідок , перехід стає дедалі більш 

комплексним, а тривалість переходу зростає. 

Обласна Програма «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки (далі - 

Програма) базується на необхідності забезпечувати формування та реалізацію 

державної політики в молодіжній сфері, що створює безпечний та інклюзивний 

перехід від дитинства до дорослості, розвивати національну свідомість молодих 

людей на основі суспільно-державних цінностей та відповідального 

громадянства, надавати молодим людям можливості для успішної соціалізації, 

реалізації їхнього потенціалу та підвищення рівня їх громадянських 

компетентностей, спроможності бути самостійними, життєстійкими, 

активними, патріотичними і відповідальними учасниками суспільного життя. 

Водночас проблемами, які потребують сьогодні уваги, є: 
- низький рівень участі молоді у суспільно-політичному житті, у діяльності 

інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих 

громадських організацій, волонтерських ініціатив та у процесах ухвалення 

рішень, що стосуються вирішення питань молоді; 

- низький рівень поінформованості молоді про свої права, обов’язки та 

можливості для розвитку власного потенціалу та самореалізації у своїй громаді, 

області, в Україні загалом; 
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- недостатній рівень мобільності молоді (у межах України та між різними 

країнами); 

- низький рівень громадянських компетентностей, у тому числі щодо 

громадянського обов'язку захисту України, толерантного ставлення та 

взаємоповаги один до одного; 

- низький рівень підготовки молоді до сімейного життя та відповідального 

ставлення молоді до планування сім’ї; 

- низький рівень компетентностей, необхідних молоді для свідомого 

вибору професії та кар’єрного розвитку, здійснення підприємницької 

діяльності, лідерських якостей; 

- незадовільний стан здоров’я та фізичної культури серед молоді, що 

особливо важливо в умовах появи нових загроз для життя та здоров’я 

населення (зокрема пандемія COVID-19, спричинена вірусом SARS-CoV-2). 

Станом на 1 січня 2019 року в Україні зареєстровано 10,9 млн людей 

віком від 14 до 35 років. Третина з них живе в обласних центрах, третина у 

невеликих містечках, решта у сільській місцевості. 

На початок 2019 року на Чернігівщині проживало 235 тис. молодих 

людей у віці 15–34 роки. Це майже чверть усього населення області. Дві 

третини з них (65%) – міські жителі. У розрахунку на тисячу молодих жінок 

припадає 1066 чоловіків (у міських поселеннях – 1031, у сільській місцевості – 

1136). Найчисельнішою є вікова група 30–34 роки (83 тис.). 

На основі даних репрезентативного соціологічного дослідження «Молодь 

України – 2018» було здійснено оцінку та аналіз 24 форм участі молоді в житті 

суспільства (політична активність, мобільність, волонтерство, участь у 

діяльності інститутів громадянського суспільства, участь у житті суспільства 

через мережу Інтернет тощо), що свідчить про таке: 

56% молоді в Україні не знають, не цікавляться, не виявляють бажання та 

інтересу до участі у суспільному житті; 

27,3% молоді поінформовані про ті чи інші форми участі, знають про 

різні інструменти участі, вагаються та не користуються ними; 

16,7% молоді тією чи іншою мірою бере участь у суспільному житті. 

Найпопулярнішими формами участі серед української молоді, за результатами 

соціологічного дослідження, є участь у виборах (56,7%) та акціях з 

відстоювання власної думки через індивідуальну дію і засоби колективної 

неорганізованої дії. При цьому про участь у діяльності молодіжних та дитячих 

громадських організацій зазначають лише 2,4%, органів учнівського або 

студентського самоврядування – 7,9%, досвід волонтерства – 8,9%, досвід 

участі у діяльності молодіжних центрів – 3,6%, Участь молоді в інших формах  

організованої активності залишається невисокою. 

Отже, існує потреба у перегляді та удосконаленні політики, яка 

реалізується у молодіжній сфері та її формування на принципах 

демократичного врядування, впроваджуючи громадянську освіту. Це допоможе 

молодим людям бути свідомими, відповідальними, мобільними та економічно 

активними, мати високий рівень життєстійкості, самостійності і спроможності. 

Також це забезпечить інтеграцію молоді в суспільне життя країни та підвищить 

рівень відчуття приналежності до державних процесів. Адже, коли молода 
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людина здорова, має громадянські цінності та компетентності, роботу, від якої 

отримує задоволення, можливості для саморозвитку, вона не тільки турбується 

про своє благо та благо своєї родини, а й має бажання спрямовувати свій час 

для розвитку свого села або міста, громади, країни загалом. 

Враховуючи вищезазначене, є необхідність прийняття обласної Програми 

«Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки. 

 

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є створення можливостей для самореалізації та 

розвитку потенціалу молоді через розвиток мережі молодіжних центрів, 

підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства у молодіжній 

сфері, які діють на принципах демократичного врядування, застосування 

наявних та нових інструментів для активної участі та інтеграції молоді у 

суспільне життя і подальший розвиток українського суспільства. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування 

Оптимальною моделлю реалізації державної молодіжної політики на 

регіональному рівні вбачається поєднання можливостей органів державної 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, спеціалізованих установ та 

закладів для молоді та одночасно максимальне залучення недержавних установ 

та організацій. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного 

бюджету та бюджетів місцевого самоврядування. Обсяг фінансування програми 

за рахунок коштів обласного бюджету визначається щороку, виходячи з 

конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному 

бюджетному періоді. 

Програму розроблено на період до 2025 року, вона є довгостроковою. 

Програма буде виконуватися в один етап.   

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з 

конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному 

бюджетному періоді. В поточному бюджетному періоді обсяг фінансування 

може коригуватися у разі виникнення непередбачуваних факторів, що 

вплинули на своєчасність виконання окремих заходів та проведення 

відповідних видатків.  

Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1. 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми  

 Основними завданнями Програми є:  

- підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної політики 

в області; 

- запровадження ефективних механізмів партнерства та взаємодії між 

органами влади та молодіжними і дитячими громадськими організаціями, 

молодіжними представницькими та консультативно-дорадчими органами; 
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- сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства, розширення участі молоді у формуванні й реалізації державної 

молодіжної політики в області; 

- сприяння реалізації творчого потенціалу молоді; 

- надання інформаційно-методичної, організаційної та фінансової 

підтримки громадським молодіжним і дитячим організаціям для реалізації їхніх 

програм, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молоді; 

- створення умов для розвитку економічної активності молоді, виховання 

патріотизму, духовності, моральності, формування здорового способу 

життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення 

рівня правової культури та зниження рівня злочинності серед молоді; 

- розвиток неформальної освіти, формування у молоді розуміння потреби 

навчатися впродовж життя, розвиток молодої людини як цілісної особистості; 

- удосконалення системи надання соціальних послуг молодим людям і 

сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. 

 Виконання Програми дасть змогу:  

- підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості 

молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку;  

- залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення 

механізму реалізації державної молодіжної політики;  

- підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в 

питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;  

- створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді 

до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками;  

- забезпечити надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні 

та реалізації підприємницьких ініціатив; 

- створити умови, за яких молодь виявлятиме бажання 

працевлаштовуватися самостійно; 

- більш ефективно використовувати мережу спортивних закладів та 

закладів культури. 

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на 

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Співвиконавці 

Програми подають звіти двічі на рік (липень, січень) до Департаменту сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації для узагальнення.  

Про хід реалізації Програми Департамент сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації щорічно до 15 лютого, подає Департаменту економічного 

розвитку облдержадміністрації  та Чернігівській обласній раді звіт про 

виконання Програми. 

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на 

облдержадміністрацію та постійну комісію обласної ради з питань сім’ї,  

молоді, спорту та туризму. 

 

Директор Департаменту сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації     Андрій КУЖЕЛЬ 
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Додаток 1  

до обласної Програми «Молодь 

Чернігівщини» на 2021-2025 роки  

 

 

 

Ресурсне забезпечення  

обласної Програми «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки 

 

                           тис. грн. 

Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити до 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми 

 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 
І 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Обсяг 

ресурсів, 

всього 

у тому числі: 

5893,6 6749,8 7716,1 8821,8 10089,7 39271,0 

обласний 

бюджет 
5893,6 6749,8 7716,1 8821,8 10089,7 39271,0 

бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги фінансування визначаються щорічно виходячи з їх 

фінансових можливостей 

 
Розрахунки здійснені з урахуванням зростання індексу інфляції на споживчі ціни. 

 

 

 

Директор Департаменту сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації     Андрій КУЖЕЛЬ 
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Додаток 2  

до обласної Програми «Молодь 

Чернігівщини» на 2021-2025 роки 

 

 

Напрямки діяльності та основні заходи  

обласної Програми «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки 
 

№ 

з/

п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн. 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Підвищення рівня 

компетентностей 

молоді, у тому 

числі 

громадянських 
 

1.1. Організація та проведення 

всеукраїнських, обласних та 

місцевих освітньо-виховних, 

культурно-мистецьких, 

інформаційно-просвітницьких 

заходів, видання інформаційних 

матеріалів та виготовлення і 

розміщення соціальних фільмів, 

роликів та соціальної реклами, 

спрямованих на впровадження 

громадянської освіти, освіти з 

прав людини та підвищення 

рівня громадянських 

компетентностей, розвиток 

молодіжного та дитячого 

громадських рухів в Україні; 

формування готовності та 

вміння молоді діяти самостійно, 

знати та відстоювати свої 

права, нести відповідальність за 

свої дії та власне життя; 

зниження рівня злочинності 

серед молоді. 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації,  

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Чернігівський обласний центр 

соціальних служб, 

КУ «Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради, міські, селищні, 

сільські ради 

Обласний бюджет 2021 рік – 30,0 

2022 рік – 33,0 

2023 рік – 36,3 

2024 рік – 39,9 

2025 рік – 43,9 

Підвищення рівня 

знань у молоді щодо  

громадянської освіти, 

освіти з прав людини. 

Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  
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1.2. Проведення проєктів, 

заходів, спрямованих на 

профорієнтацію, 

перепідготовку і 

працевлаштування молоді, в 

тому числі з фізичними вадами, 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 

молоді з особливими 

потребами; консультування 

щодо професійного і кар’єрного 

розвитку, враховуючи 

можливості та потреби ринку 

праці, можливостей 

самозайнятості молоді; 

ознайомлення з процесами 

державотворення, діяльністю 

органів державної влади та 

місцевого самоврядування 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

КУ «Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради, міські, селищні, 

сільські ради 

Обласний бюджет 

 

 

 

 

2021 рік – 30,0 

2022 рік – 33,0 

2023 рік – 36,3 

2024 рік – 39,9 

2025 рік – 43,9 

Забезпечення 

профорієнтації, 

перепідготовки та 

працевлаштування 

молоді. 

Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  

1.3. Організація та проведення 

заходів щодо підвищення рівня 

фінансової та цифрової 

грамотності, підприємливості, 

конкурентоспроможності 

молоді; розвиток лідерства та 

лідерських навичок; 

формування культури 

підприємництва серед молоді, 

розвитку інноваційного 

потенціалу та молодіжного 

підприємництва, у тому числі 

соціального (проведення 

обласного конкурсу бізнес-

планів підприємницької 

діяльності серед молоді, 

забезпечення участі переможців 

обласного конкурсу у 

Всеукраїнському конкурсі 

бізнес-планів підприємницької 

діяльності) 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

КУ «Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради, міські, селищні, 

сільські ради 

Обласний бюджет 

 

 

 

2021 рік – 15,0 

2022 рік – 16,6 

2023 рік – 18,1 

2024 рік – 20,0 

2025 рік – 22,0 

Створення сприятливих 

умов для підвищення 

рівня фінансової та 

цифрової грамотності, 

підприємливості 

молоді, розвитку її 

інноваційного 

потенціалу 

Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  
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1.4. Забезпечення реалізації 

обласних та місцевих освітньо-

виховних, культурно-

мистецьких, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких 

заходів; видання 

інформаційних матеріалів та 

виготовлення і розміщення 

соціальних фільмів, роликів та 

соціальної реклами, 

спрямованих на посилення 

бережливого і відповідального 

ставлення до природного, 

соціального, культурного та 

предметно-побутового 

довкілля; культури 

відповідального споживання 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації,  

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, міські, 

селищні, сільські ради 

Обласний бюджет 

 

 

2021 рік – 15,0 

2022 рік – 16,6 

2023 рік – 18,1 

2024 рік – 20,0 

2025 рік – 22,0 

Підвищення рівня 

обізнаності молоді у 

сфері формування 

бережливого ставлення 

до природного та 

соціального, 

культурного та 

предметно-побутового 

довкілля 

Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  

1.5. Формування 

відповідального ставлення до 

планування сім’ї, підготовки до 

сімейного життя, розвитку 

відповідального батьківства; 

внутрішньої культури взаємин 

у сім’ї; організація та 

проведення навчань для 

соціальних працівників, 

фахівців із соціальної роботи з 

питань підготовки молоді до 

сімейного життя, збереження 

репродуктивного здоров’я, 

відповідального батьківства 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

Чернігівський обласний центр 

соціальних служб, 

КУ «Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради, КНП 

«Чернігівський обласний центр 

громадського здоров’я»  

Чернігівської обласної ради, 

міські, селищні, сільські ради 

Обласний бюджет 

 

 

2021 рік – 40,0 

2022 рік – 50,0 

2023 рік – 55,4 

2024 рік – 61,9 

2025 рік – 67,2 

Підтримка проєктів 

спрямованих на 

посилення 

відповідального 

ставлення до 

планування сім’ї, 

підготовки до 

сімейного життя, 

розвитку 

відповідального 

батьківства. 

Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  

1.6.  Проведення 

всеукраїнських, обласних та 

місцевих освітньо-виховних, 

культурно-мистецьких, 

інтелектуальних, спортивних, 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

КУ «Чернігівський обласний 

Обласний бюджет 

 

 

2021 рік – 15,0 

2022 рік – 16,6 

2023 рік – 18,1 

2024 рік – 20,0 

2025 рік – 22,0 

Підвищення рівня 

обізнаності молоді 

щодо запобігання 

стереотипам, протидії 

мові ненависті та 
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інформаційно-просвітницьких 

заходів; видання 

інформаційних матеріалів та 

виготовлення і розміщення 

соціальних фільмів, роликів та 

соціальної реклами, 

спрямованих на поширення 

реінтеграції та соціалізації 

різних груп молоді у суспільне 

життя, поширення 

толерантності і солідарності 

молоді, забезпечення умов для 

рівної участі всіх груп молоді у 

суспільному житті, запобігання 

стереотипам, протидії мові 

ненависті та дискримінації за 

будь-якими ознаками 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради (за згодою), 

районні державні адміністрації, 

виконавчі комітети міських (міст 

обласного значення), селищних, 

сільських рад об’єднаних 

територіальних громад 

Чернігівської області (за згодою) 

Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  

дискримінації за будь-

якими ознаками 

1.7. Організація проведення  

всеукраїнських, обласних та 

місцевих акцій, ігор (в т. ч. 

комп’ютерних), конкурсів, 

засідань «за круглим столом», 

дебатів, семінарів (тренінгів), 

конференцій, форумів, 

фестивалів, пленерів та інших 

заходів (зокрема клубу веселих 

та кмітливих),  спрямованих на 

підтримку ініціатив молоді 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації,  

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

КУ «Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради, міські, селищні, 

сільські ради 

Обласний бюджет 

 

 

2021 рік – 30,0 

2022 рік – 33,0 

2023 рік – 36,3 

2024 рік – 39,9 

2025 рік – 43,9 

Підтримка ініціатив 

молоді, створення умов 

для її творчого і 

духовного розвитку, 

інтелектуального 

самовдосконалення Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  

1.8. Організація та проведення 

молодіжних культурно-

мистецьких, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких 

заходів з нагоди Дня молоді, 

Дня студента, державних свят, 

визначних і пам’ятних дат 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації,  

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

КУ «Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради, міські, селищні, 

сільські ради 

Обласний бюджет 

 

 

2021 рік – 175,0 

2022 рік – 192,5 

2023 рік – 211,8 

2024 рік – 233,0 

2025 рік – 256,3 

Підвищення рівня 

зацікавленості молоді 

до відзначення 

державних свят, 

визначних і пам’ятних 

дат Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  
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2 Підвищення рівня 

культури 

волонтерства серед 

молоді 

2.1. Формування культури 

волонтерства серед молоді; 

залучення соціально вразливої 

молоді до волонтерської 

діяльності 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

Чернігівський обласний центр 

соціальних служб, КУ 

«Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради, міські, селищні, 

сільські ради 

Обласний бюджет 

 

 

2021 рік – 30,0 

2022 рік – 33,0 

2023 рік – 36,3 

2024 рік – 39,9 

2025 рік – 43,9 

Збільшення 

чисельності молоді, 

залученої до 

волонтерської 

діяльності 

Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  

3 Популяризація та 

утвердження 

здорового і 

безпечного способу 

життя та культури 

здоров’я серед 

молоді 

3.1. Організація та проведення 

всеукраїнських, обласних 

освітньо-виховних, культурно-

мистецьких, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких 

та інших заходів; видання 

інформаційних матеріалів та 

виготовлення і розміщення 

соціальних роликів та реклами, 

спрямованих на формування 

відповідального ставлення до 

власного здоров’я; 

популяризацію та утвердження 

здорового способу життя, 

безпеки життєдіяльності та 

культури здоров’я серед 

молоді, розвиток неформальних 

спортивних рухів, вуличних 

тренувань і фізичної культури 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації,  

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації,  

Чернігівський обласний центр 

соціальних служб, 

КУ «Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради, міські, селищні, 

сільські ради 

Обласний бюджет 

 

 

2021 рік – 60,0 

2022 рік – 65,2 

2023 рік – 74,5 

2024 рік – 82,9 

2025 рік – 91,9 

Популяризація серед 

молоді здорового і 

безпечного способу 

життя, культури 

здоров’я, збільшення 

кількості молоді, 

залученої до вуличних 

тренувань і фізичної 

культури  

Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  

3.2. Проведення обласних та 

місцевих освітньо-виховних, 

інформаційно-просвітницьких 

та інших заходів; виданні та 

розповсюдженні інформаційних 

матеріалів та виготовленні і 

розміщенні соціальних роликів 

та реклами, спрямованих на 

запобігання поширенню 

інфекційних хвороб; протидію 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації,  

Чернігівський обласний центр 

соціальних служб, 

КУ «Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

Обласний бюджет 

 

 

2021 рік – 40,0 

2022 рік – 47,0 

2023 рік – 50,0 

2024 рік – 55,0 

2025 рік – 60,0 

Популяризація у 

молодіжному 

середовищі здорового 

способу життя, 

попередження 

соціально небезпечних 

захворювань та різних 

форм залежності 

Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 
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розповсюдженню вживання 

психоактивних речовин, 

алкоголю, тютюну та інших 

форм залежності 

обласної ради, міські, селищні, 

сільські ради 

 

можливостей  

3.3. Проведення обласних та 

місцевих освітньо-виховних, 

культурно-мистецьких, 

спортивних, інформаційно-

просвітницьких заходів; 

виданні інформаційних 

матеріалів та виготовленні і 

розміщенні соціальних фільмів, 

роликів та соціальної реклами, 

спрямованих на  

сприяння усвідомленню 

потреби збереження 

репродуктивного та 

сексуального здоров’я, 

підвищення уваги до статевого 

виховання; зміцнення 

ментального здоров’я молодих 

людей (у тому числі надання 

психологічної допомоги) 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації,  

Чернігівський обласний центр 

соціальних служб, 

КУ «Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради, міські, селищні, 

сільські ради 

 

Обласний бюджет 

 

 

2021 рік – 25,0 

2022 рік – 31,7 

2023 рік – 35,4 

2024 рік – 39,0 

2025 рік – 44,0 

Збереження 

репродуктивного та 

сексуального здоров’я, 

підвищення уваги до 

статевого виховання т. 

ін. Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  

4 Підвищення 

спроможності 

молоді 

4.1. Організація проведення 

заходів, спрямованих на  

підготовку фахівців, які 

працюють з дітьми і молоддю, 

та молодіжних працівників з 

числа державних службовців та 

лідерів молодіжних 

громадських об’єднань, 

зокрема через розвиток 

програми «Молодіжний 

працівник» 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

КУ «Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради, міські, селищні, 

сільські ради 

Обласний бюджет 

 

 

2021 рік – 30,0 

2022 рік – 33,0 

2023 рік – 36,3 

2024 рік – 39,9 

2025 рік – 43,9 

Покращення навичок 

спеціалістів та 

фахівців, які працюють 

з дітьми і молоддю 

Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  

4.2. Здійснення заходів, 

спрямованих на розвиток 

неформальної освіти, 

формування у молоді розуміння 

потреби навчатися впродовж 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Обласний бюджет 

 

 

2021 рік – 15,0 

2022 рік – 16,6 

2023 рік – 18,1 

2024 рік – 20,0 

2025 рік – 22,0 

Розвиток неформальної 

освіти, критичного 

мислення, формування 

потреби розвиватися та 

навчатися впродовж 
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життя, розвиток молодої 

людини як цілісної особистості; 

підвищення у молоді здатності 

швидко адаптуватися до нових 

умов, критично оцінювати і 

реагувати на нові виклики та 

процеси, що відбуваються в 

державі та світі; формування 

критичного мислення, 

підвищення медіаграмотності, 

протидії проявам гібридної 

війни, що ведеться Російською 

Федерацією в інформаційному 

просторі 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

КУ «Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради, міські, селищні, 

сільські ради 

 

Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  

всього життя, 

підвищення рівня 

медіаграмотності 

молоді. 

 

4.3. Сприяння утворенню та 

розвитку молодіжних 

консультативно-дорадчих 

органів, органів учнівського та 

студентського самоврядування  

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

КУ «Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради, міські, селищні, 

сільські ради 

 

Обласний бюджет 

 

 

2021 рік – 15,0 

2022 рік – 16,6 

2023 рік – 18,1 

2024 рік – 20,0 

2025 рік – 22,0 

Залучення студентів 

до роботи у органах 

учнівського та 
студентського 

самоврядування 
Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  

5 Забезпечення 

функціонування 

молодіжних центрів 

5.1. Сприяння розвитку мережі 

молодіжних центрів через 

підвищення рівня їх 

спроможності та якості їх 

діяльності, зокрема 

забезпечення функціонування  

комунальної установи 

«Чернігівський обласний 

молодіжний центр» 

Чернігівської обласної ради 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації, КУ 

«Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради, міські, селищні, 

сільські ради 

 

Обласний бюджет  

 

 

2021 рік – 4848,6 

2022 рік – 5575,9 

2023 рік – 6412,3 

2024 рік – 7374,2 

2025 рік – 8480,3 

Розвиток мережі 

молодіжних центрів 

області. Забезпечення 

повноцінної роботи 

комунальної установи  

Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  

5.2. Проведення заходів у 

молодіжній сфері комунальною 

установою «Чернігівський 

обласний молодіжний центр» 

Чернігівської обласної ради 

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації, КУ 

«Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради 

Обласний бюджет 

 
2021 рік – 230,0 

2022 рік – 264,5 

2023 рік – 304,2 

2024 рік – 349,8 

2025 рік – 402,3 

Проведення заходів 

щодо інтелектуального, 

морального, духовного 

розвитку молоді 
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6 Сприяння 

створенню умов 

для розвитку 

спроможності 

інститутів 

громадянського 

суспільства, 

діяльність яких 

спрямована на 

досягнення завдань 

Програми 

6.1. Надання в установленому 

порядку фінансової підтримки 

для реалізації проєктів 

молодіжних та дитячих 

громадських організацій  

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації, 

міські, селищні, сільські ради 

Обласний бюджет 

 

 

2021 рік – 200,0 

2022 рік – 220,0 

2023 рік – 240,0 

2024 рік – 260,0 

2025 рік – 285,0 

Збільшення числа 

інститутів 

громадянського 

суспільства, що 

працюють з молоддю, 

стимулювання їх 

діяльності. 
Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  

7 Підвищення 

мобільності молоді 

та міжнародного 

молодіжного 

співробітництва 

7.1. Реалізація заходів, 

спрямованих на підвищення 

рівня мобільності молоді, 

зокрема шляхом здійснення 

молодіжних обмінів у межах 

України та у партнерстві з 

іншими державами.  

2021-2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

КУ «Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської 

обласної ради, міські, селищні, 

сільські ради 

 

Обласний бюджет 

 

 

2021 рік – 50,0 

2022 рік – 55,0 

2023 рік – 60,5 

2024 рік – 66,5 

2025 рік – 73,2 

Підвищення рівня 

мобільності молоді, 

зокрема шляхом 

здійснення обмінів у 

межах України та у 

партнерстві з іншими 

державами 
Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно виходячи з 

їх фінансових 

можливостей  

7.2. Сприяти виконанню 

міжнародних навчальних 

програм та програм обміну 

студентами. 

2021-2025 

роки 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

Обласний бюджет 

 
Не потребує 

фінансування 

Залучення більшої 

кількості студентів до 

міжнародних 

навчальних програм 

Всього Обласний 

бюджет 

2021 рік – 5893,6 

2022 рік – 6749,8 

2023 рік – 7716,1 

2024 рік – 8821,8 

2025 рік – 10089,7 

 

 

 

 

Директор Департаменту сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації            Андрій КУЖЕЛЬ 
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Додаток 3  

до обласної Програми «Молодь 

Чернігівщини» на 2021-2025 роки 

 

 

Прогнозовані результативні показники виконання 

обласної Програми «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2021 рік 

(прогноз)  

2022 рік 

(прогноз) 

2023 рік 

(прогноз) 

2024 рік 

(прогноз) 

2025 рік 

(прогноз) 

кількість заходів (проєктів), реалізованих у 

молодіжній сфері 
од. 31640 32192 32196 32200 38205 

кількість учасників заходів (проєктів), 

реалізованих у молодіжній сфері  
осіб 64401 68400 70590 71980 74770 

кількість інститутів громадянського 

суспільства, залучених до підготовки та 

проведення заходів (проєктів) для молоді 

од. 12 12 14 14 15 

кількість фахівців, які отримали знання з 

роботи з молоддю поза системою освіти 
осіб 45 95 100 100 100 

динаміка кількості молоді, охопленої 

заходами (проєктами), реалізованими у 

молодіжній сфері, відсоток до 

попереднього року  

% 213,4 106,2 103,2 102,0 103,9 

питома вага молоді, охопленої заходами 

(проєктами), реалізованими у молодіжній 

сфері, до загальної кількості молоді 

% 25,9 27,5 28,4 28,9 30,1 

 

 

 

Директор Департаменту сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації            Андрій КУЖЕЛЬ 
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