
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

ІІ сесія VІІІ скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я  №  2 0 - 2 / 2 1  
 

30 березня 2021 р. м.Чернівці 

 

Про затвердження Регіональної 

програми молодіжної політики у 

Чернівецькій області на 2021-2025 роки 

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та на виконання Стратегії розвитку Чернівецької 

області на період до 2027 року, затвердженої рішенням 36-ї сесії обласної ради 

VIІ скликання від 04 лютого 2020 р. № 1-36/20, з метою поглиблення процесу 

формування і реалізації молодіжної політики в Чернівецькій області, обласна 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити Регіональну програму молодіжної політики у Чернівецькій 

області на 2021-2025 роки (далі – Програма), що додається. 

2. Сума фінансування на відповідний бюджетний період визначається 

рішенням сесії про обласний бюджет, виходячи із наявних бюджетних 

можливостей. 

3. Покласти координацію робіт, пов’язаних з виконанням Програми та 

функцію головного розпорядника коштів, на управління молоді та спорту 

обласної державної адміністрації. 

4. Управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації 

спільно з Департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації: 

4.1. Запровадити 10-15 премій Героїв Небесної Сотні Василя АКСЕНІНА 

та Олександра ЩЕРБАНЮКА; 

4.2. Фінансування премій здійснити шляхом перерозподілу фінансового 

ресурсу Програми, зокрема з п. 3.1, 2.1, 4.1 Додатку 3. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Ірину ІСОПЕНКО та постійну 

комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та 

молодіжної політики (Оксана ПАЛІЙЧУК). 

 

Голова обласної ради  Олексій БОЙКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 2-ї сесії обласної ради 

VІІІ скликання від 30.03.2021 №20-2/21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА 

молодіжної політики  у Чернівецькій області на 2021-2025 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Чернівці - 2021 р. 



1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки 

 

1 Ініціатор розроблення 

програми  

Управління молоді та спорту Чернівецької 

облдержадміністрації 

1.1 Дата, номер і назва 

розпорядчого документу 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закон України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні», 

Закон України «Про молодіжні та дитячі 

громадські організації», проєкт Концепції 

Державної цільової соціальної  програми 

«Молодь України» на 2021-2025 роки,  проєкт 

Указу Президента України «Про Національну 

стратегію державної молодіжної політики до 

2030 року», Стратегія розвитку Чернівецької 

області на період до 2027 року, затверджена 

рішенням 36-ї сесії обласної ради VIІ 

скликання від 04 лютого 2020 р. № 1-36/20 

2 Розробник програми Управління молоді та спорту Чернівецької 

облдержадміністрації 

3 Співрозробники програми Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

4 Відповідальний виконавець Управління молоді та спорту Чернівецької 

облдержадміністрації 

5 Учасники програми Управління молоді та спорту 

облдержадміністрації, Департамент освіти і 

науки, районні державні адміністрації, 

Чернівецька міська рада, територіальні 

громади, Обласний центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді, молодіжні 

громадські організації, Молодіжна рада при 

обласній державній адміністрації, органи 

студентського самоврядування області 

6 Терміни реалізації програми 1 січня 2021 – 31 грудня 2025 

7 Перелік місцевих бюджетів, 

які приймають участь у 

виконанні програми 

Обласний бюджет 

8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми 

24525,0 тис.грн 

9 в тому числі бюджетних 

коштів, з них: 

 

9.1 кошти обласного бюджету 24525,0 тис. грн. 

10 Основні джерела 

фінансування 

Обласний бюджет 

 
 



Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Регіональна програма реалізації державної молодіжної політики у 

Чернівецькій області на 2021-2025 роки (надалі - Програма) спрямована на 

поглиблення процесу формування і реалізації молодіжної політики в області.  

До основних проблем щодо реалізації державної політики з питань 

молоді у Чернівецькій області слід віднести такі: 

- низький рівень поінформованості молоді про свої права та 

можливості для розвитку власного потенціалу та самореалізації; 

- низький рівень участі молоді у суспільному житті, волонтерських 

проєктах, діяльності молодіжних громадських організацій та процесах 

ухвалення рішень, що стосуються молоді; 

- недостатня кількість можливостей для соціалізації та реінтеграції 

в суспільство внутрішньо переміщених осіб  та учасників бойових дій з числа 

молоді; 

- недостатня кількість молодіжних консультативно-дорадчих 

органів; 

- недостатня кількість регіональних та місцевих молодіжних 

просторів; 

- не розвинена мережа молодіжних центрів в області; 

- недостатнє забезпечення національно-патріотичного виховання 

молоді в області; 

- низький рівень ініціативності й активності молоді в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства; 

- низький рівень організації інформаційного простору для 

забезпечення розвитку молоді; 

- невисокий рівень обізнаності та практичних знань молоді щодо 

можливостей підприємницької діяльності, написання бізнес-планів; 

- високий рівень захворюваності серед молоді та недостатньо 

сформовані навички здорового способу життя; 

- недостатня участь молоді у молодіжних міжнародних програмах. 

Крім вищезазначених проблем у молодіжному середовищі 

продовжують залишатися й інші актуальні проблеми, що вимагають якісного 

нового підходу. 

 

Мета Програми 

 
Метою Програми є створення системи всебічної  підтримки талановитої 

молоді, сприяння формуванню та розвитку громадської активності молоді для її 

самовизначення та самореалізації, підвищення її самостійності, 

конкурентоспроможності, забезпечення національно-патріотичного виховання, 

організації інформаційного простору для забезпечення розвитку молоді, 

реалізацію можливостей підприємницької діяльності, написання бізнес-планів, 

залучення молоді до активної участі в соціально-політичному житті, 

формуванню та пропаганді здорового способу життя, сприяння створенню 



молодіжної інфраструктури, налагодження комунікації між органами державної 

влади та молоддю області. 

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про сприяння 

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

дитячі громадські організації», проєкту Концепції Державної цільової 

соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки, проєкту Указу 

Президента України «Про Національну стратегію державної молодіжної 

політики до 2030 року» та з метою виконання стратегічної цілі. Розвиток 

людського капіталу як основа соціально-економічного зростання та операційних 

цілей визначених у Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 

року, затверджена рішенням 36-ї сесії обласної ради VIІ скликання від 04 

лютого 2020 р. № 1-36/20. 

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,   

строки та етапи виконання Програми 

  

Для досягнення мети Програми необхідно: 

 

- сприяти волонтерській діяльності як формі залучення молоді до 

суспільно значущої діяльності; 

- підвищення рівня мобільності молоді, зокрема шляхом здійснення 

обмінів в межах України та у партнерстві з іншими державами; 

- забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких програм, 

рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на підвищення престижу 

національно-патріотичного виховання в області, протидії інфекції 

ВІЛ-СНІДу; 

- забезпечити реалізацію виховних заходів спрямованих на 

підвищення ролі національно-патріотичного виховання молоді; 

- надавати цільову підтримку молодіжним громадським  організаціям 

області, які працюють з молоддю; 

- забезпечити повноцінну наповненість інформаційного простору з 

питань реалізації молодіжної політики, національно-патріотичного 

виховання; 

- утвердження здорового способу життя серед молоді, безпеки 

життєдіяльності, запобігання поширенню шкідливих звичок серед молоді; 

- організувати роботу з підвищення обізнаності та практичних знань 

молоді щодо можливостей підприємницької діяльності, написання бізнес-

планів; 

- здійснення професійного та кар’єрного консультування молоді; 

- надавати підтримку з питань організації стажування студентів, 

аспірантів навчальних закладів та лідерів молодіжних організацій у органах 

влади. 

Програма розрахована на 5 років і діє з 1 січня 2021 року по 31 грудня 

2025 року. 

 



Завдання Програми та результативні показники 

 

Програма передбачає виконання таких актуальних завдань: 

- сприяти ініціативі й активності молоді в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства, розширити можливості безпосередньої участі 

молодих людей у формуванні й реалізації державної політики щодо 

вирішення соціально значимих проблем як суспільства взагалі, так і молоді 

зокрема; 

- забезпечити виховання молодих людей на засадах патріотизму, 

духовності та загальнолюдських моральних цінностей; 

- створити умови для культурного розвитку молоді, організації її 

змістовного дозвілля; 

- сприяти фізичному розвитку молоді, охороні її здоров'я, 

формуванню цінностей і навичок здорового способу життя; 

- сформувати інформаційний простір для забезпечення розвитку 

молоді; 

- забезпечити  задоволення різноманітних індивідуальних освітніх 

потреб молоді, отримання психологічних, культурологічних та інших знань, 

комунікативних навичок, спеціальних умінь тощо (розвиток неформальної 

освіти); 

- проведення семінарів, тренінгів з питань працевлаштування, 

психологічної адаптації безробітної молоді на базі Чернівецького обласного 

молодіжного центру праці; 

- проведення спільних заходів з молодіжними громадськими 

організаціями, які здійснюють міжнародний молодіжний обмін; 

- формувати свідомість молоді у розумінні важливості ролі 

національно-патріотичного виховання в житті суспільства, вихованні нового 

покоління, забезпеченні суспільної стабільності; 

- забезпечити організацію громадського обговорення проєктів 

нормативно-правових актів і програм, спрямованих на забезпечення 

національно-патріотичного виховання молоді, протидії поширення інфекції 

ВІЛ-СНІДу, пропагування здорового способу життя;  

- забезпечити проведення конференцій, засідань за круглим столом, 

навчальних семінарів, інших масових заходів; 

- забезпечити розвиток лідерства та лідерських навичок  та 

підприємливості  як складових освітніх заходів та програм формальної і 

неформальної освіти,формування здатності швидко адаптуватись до нових 

умов; 

- забезпечити сприятливі умов для здійснення волонтерської 

діяльності як засобу вторинної зайнятості молоді; 

- підвищення рівня толерантності і солідарності молоді,забезпечення 

умов для рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті; 

- сприяння створенню молодіжних консультативно-дорадчих органів 

в об’єднаних територіальних громад; 



- посилення роботи з розвитку  міжнародного молодіжного 

співробітництва, міжнародних проєктів; 

- сприяти інтеграції української молоді у молодіжні структури та 

проєкти Євросоюзу. 

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку № 1. 

Основні показники продукту Програми визначені у додатку № 2.  
 

Система управління та контролю за ходом  

виконання Програми 

 

Департаменти, управління і відділи обласної державної адміністрації, 

районні державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад, 

територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, які є 

відповідальними за виконання запланованих у Програмі заходів, 

забезпечують їх реалізацію у повному обсязі та у визначені терміни, подають 

відповідну інформацію управлінню молоді та спорту обласної державної 

адміністрації до 20 грудня щорічно впродовж 2021-2025 років. 

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації 

здійснює контроль за станом впровадження і реалізації заходів цієї Програми 

та подає узагальнену інформацію Департаменту регіонального розвитку  

обласної державної адміністрації раз на рік до 1 березня впродовж 2021 – 

2025 років відповідно до Порядку формування, фінансування і моніторингу 

виконання регіональних (комплексних) програм та включення їх до 

щорічних програм соціально-економічного розвитку Чернівецької області, 

затвердженого рішенням 6-ї сесії обласної ради V скликання від 03.08.2006 

року № 80-6/06, та не рідше одного разу на рік звітує про хід виконання 

Програми на сесії обласної ради. 

 
 

 

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ 



Додаток 1 

до Регіональної програми 

молодіжної політики у 

Чернівецькій області на 2021-2025 

роки 

 

Ресурсне забезпечення Регіональної програми молодіжної політики у Чернівецькій області  

на 2021-2025 роки 

 

тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік Всього витрат на 

виконання  

програми 

Обсяг ресурсів всього,  

в тому числі: 
4183,0 4519,0 4914,0 5284,0 5625,0 24525,0 

Державний бюджет - - - - - - 

Обласний бюджет 4183,0 4519,0 4914,0 5284,0 5625,0 24525,0 

 

 
 

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ 
 



Додаток 2 

До Регіональної  програми  молодіжної 

політики у Чернівецькій області на  

2021-2025 роки 

 

Показники продукту Регіональної  програми молодіжної політики  

у Чернівецькій області на 2021-2025 роки 

 
№ 

п/п 

Назва показника Одиниця Вихідні 

дані 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

Всього 

за період 

дії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І Показники затрат програми         

1 Кількість регіональних  заходів державної політики з 

питань молоді  
одиниць 100 115 120 130 140 150 655 

ІІ Показники продукту програми         

1 Кількість учасників регіональних заходів державної 

політики з питань молоді  

осіб 
140270 145270 151628 155850 159648 165496 777892 

2 Кількість наданих профорієнтаційних консультацій на базі 

Чернівецького обласного молодіжного центру праці 

одиниць 
250 260 270 280 290 300 1400 

3 Кількість осіб, яким призначено іменні стипендії Чернівецької 

обласної державної адміністрації 

осіб 
155 158 158 158 158 158 790 

4 Кількість осіб, яким призначено іменні стипендії Чернівецької 

обласної ради 

осіб 
250 250 250 250 250 250 1250 

5 Кількість осіб, яким надано премії молодим вченим від 

Чернівецької обласної державної адміністрації 

осіб 
- 3 3 3 3 3 15 

6 Кількість осіб, яким надано грошові винагороди переможцям 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів з 

базових дисциплін учнівської молоді, конкурсу захисту 

науково-дослідницьких робіт та випускників , які за 

результатами ЗНО отримали 195-200 балів з базових дисциплін 

осіб 

- 10 10 10 10 10 50 

ІІІ Показники ефективності         

1 Середні витрати на проведення одного регіонального 

заходу державної політики з питань молоді  

грн. 5185 9983 10675 11031 11157 11067 10782 

2 Середні витрати на забезпечення участі в регіональних 

заходах державної політики з питань молоді одного 

учасника 

грн. 53 7,9 8,4 9,2 9,8 10,0 9,1 



3 Середня кількість  молодіжних громадських організацій 

залучених до організації одного заходу 

одиниць 5 7 7 7 7 7 7 

4 Середній розмір іменної стипендії Чернівецької обласної 

державної адміністрації 
грн. 300 730 780 820 865 910 821 

5 Середній розмір іменної стипендії Чернівецької обласної ради грн. 570 750 800 860 930 1000 868 

6 Середній розмір премії молодим вченим від Чернівецької 

обласної державної адміністрації 
грн. 

0 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

ІV Показники якості програми         

1 Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними 

заходами державної політики з питань молоді, порівняно з 

минулим роком 

% 54 56 57 59 60 61 61 

2 Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з 

профілактики негативних явищ у молодіжному 

середовищі та формування здорового способу життя, 

порівняно з минулим роком 

% 46 

 

48 50 52 54 56 56 

 

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ 
 

 



Додаток 3 

до Регіональної програми молодіжної 

політики у Чернівецькій області на 

2021-2025 роки 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 
 

№ Зміст заходу Виконавець 

Термін 

виконан

-ня 

Орієнтовні витрати на реалізацію 

(тис. грн.), бюджет 
Очікувані 

результати 
Джерело 

фінансу

-вання 
всього 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей 

 
1.1 проведення заходів ( в т.ч. 

міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних семінарів, тренінгів, 

круглих столів, конференцій, 

дебатів, тощо)  з питань 

критичного мислення, протидії 

проявам гібридної війни, 
сприяння розвитку молодіжного 

підприємництва, підвищення 

рівня зайнятості серед молоді ( в 

т.ч. в органах місцевого 

самоврядування), відновлення 

природного середовища, 

утвердження здорового способу 

життя та інші заходи щодо 

підвищення рівня 

компетентностей молоді на 

безоплатних  та платних онлайн  

платформах з фото- та 
відеофікасацією 

Управління молоді та 

спорту обласної 

державної адміністрації, 

молодіжні громадські 

організації області, 

Молодіжна рада 

2021-

2025 рр. 

обласний 

бюджет 

2200,0 370,0 400,0 450,0 480,0 500,0 розвиток 

критичного 

мислення молоді, 

реалізація 

підприємницьких 

ініціатив, 

розширення шляхів 
працевлаштування 
та організація 

вторинної 

зайнятості для 

студентської 

молоді, підвищення 

рівня фізичного і 

духовного здоров’я 

молоді 

1.2 сприяння впровадженню Інтернет 

–технологій у ході 

інформаційного забезпечення 

молодіжної політики, у тому числі 

діяльності спеціалізованих 

Інтернет –порталів, Інтернет – 

сторінок, Інтернет –видань 

Управління молоді та 

спорту обласної 

державної адміністрації 

2021-

2025 рр. 

обласний 

бюджет 

50,00 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 підвищення 

організованості 

інформаційного 

простору для 

забезпечення 

розвитку молоді 



№ Зміст заходу Виконавець 

Термін 

виконан

-ня 

Орієнтовні витрати на реалізацію 

(тис. грн.), бюджет 
Очікувані 

результати 
Джерело 

фінансу

-вання 
всього 2021 2022 2023 2024 2025 

1.3 проведення лекцій та навчань  

щодо мережування  та утворення 

нових молодіжних рад та 

молодіжних центрів  в ОТГ 

Управління молоді та 

спорту обласної 

державної адміністрації, 

Молодіжна рада 

2021-

2025 рр. 

обласний 

бюджет 

350,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 утворення та 

ефективна 

діяльність 

молодіжних рад  та 

молодіжних 

центрів в ОТГ 

1.4 здійснення заходів, спрямованих 
на  підтримку молоді з числа 

внутрішньо переміщених осіб 

Управління молоді та 
спорту обласної 

державної адміністрації 

2021-
2025 рр. 

обласний 
бюджет 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 захист молоді з 
числа внутрішньо 

переміщених осіб 

на регіональному 

ринку праці та їх 

соціальна адаптація 

1.5 проведення заходів з метою 

впровадження громадянської 

освіти 

Управління молоді та 

спорту обласної 

державної адміністрації, 

Чернівецький 

національний університет 

ім.Ю.Федьковича 

2021-

2025 рр. 

обласний 

бюджет 

350,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 підвищення рівня 

громадянської 

освіти молоді 

2. Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді 

 
2.1 проведення заходів з метою 

розвитку волонтерства, як форми 

залучення молоді до суспільно 

значущої діяльності,  підтримка та 

соціалізації молоді з інвалідністю 

Управління молоді та 

спорту обласної 

державної адміністрації,  

молодіжні громадські 

організації області, 

Молодіжна рада 

2021-

2025 рр. 

обласний 

бюджет 

980,0 150,0 175,0 200,0 225,0 230,0 сприяння розвитку 

молодіжного 

волонтерства в 

області, підтримка 

молоді з 

інвалідністю, 

розкриття творчого 

потенціалу та 
особистості, 

всебічний розвиток 

та інтеграційний 

процес молоді з 

інвалідністю 

 

 

 

 



№ Зміст заходу Виконавець 

Термін 

виконан

-ня 

Орієнтовні витрати на реалізацію 

(тис. грн.), бюджет 
Очікувані 

результати 
Джерело 

фінансу

-вання 
всього 2021 2022 2023 2024 2025 

3. Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень 

 
3.1 проведення акцій, конкурсів, 

засідань за круглим столом, 

дебатів, семінарів (тренінгів), 

конференцій, форумів, фестивалів, 

ігор,  ярмарків та ін. (в т.ч. онлайн 

та офлайн) з метою сприяння 

утворенню, розвитку молодіжних 

консультативно-дорадчих органів,  

органів  учнівського та 

студентського самоврядування, 

підтримки талановитої та творчої 

молоді та інших заходів щодо 
активізації залучення молоді до 

процесів ухвалення рішень  на 

безоплатних та платних онлайн  

платформах з фото- та 

відеофікасацією 

 

Управління молоді та 

спорту обласної 

державної адміністрації, 

молодіжні громадські 

організації та органи 

студентського 

самоврядування області, 

Молодіжна рада 

2021-

2025 рр. 

обласний 

бюджет 

1200,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 створення дієвого 

регіонального 

механізму 

ефективної 

взаємодії студентів 

із органами 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування, 

задоволення потреб 

у творчій 

самореалізації, 
реалізація ініціатив 

і проєктів творчої 

та обдарованої 

молоді 

3.2 призначення обдарованим 

студентам  іменних стипендій 

Чернівецької обласної державної 

адміністрації 

Департамент освіти і 

науки обласної державної 

адміністрації 

2021-

2025 рр. 

обласний 

бюджет 

3890,0 690,0 740,0 780,0 820,0 860,0 підвищення рівня 

підтримки 

соціально-

незахищеної 

категорії молоді 

3.3 призначення дітям сиротам і дітям, 

позбавлених батьківського 
піклування іменних стипендій 

Чернівецької обласної ради 

Департамент освіти і 

науки обласної державної 
адміністрації 

2021-

2025 рр. 

обласний 

бюджет 

13050,0 2250,0 2400,0 2600,0 2800,0 3000,0 підвищення рівня 

підтримки 
соціально-

незахищеної 

категорії молоді 

 

 



№ Зміст заходу Виконавець 

Термін 

виконан

-ня 

Орієнтовні витрати на реалізацію 

(тис. грн.), бюджет 
Очікувані 

результати 
Джерело 

фінансу

-вання 
всього 2021 2022 2023 2024 2025 

3.5 заохочення молодих вчених 

преміями Чернівецької обласної 

державної адміністрації 

Департамент освіти і 

науки Чернівецької 

обласної державної 

адміністрації, Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 
Чернівецької області, 

заклади вищої освіти 

Чернівецької області 

2021-

2025 рр. 

обласний 

бюджет 

300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 підвищення 

професійного рівня 

науково-

педагогічних 

працівників, 

утвердження 
високого соціаль-

ного статусу, 

морального і 

матеріального 

стимулювання 

професійної 

діяльності науковця 

3.6 виплата грошових винагород 

переможцям всеукраїнських 

учнівських олімпіад, конкурсів, 

турнірів з базових дисциплін 

учнівської молоді, конкурс захисту 
науково-дослідницьких робіт та 

випускників, які за результатами 

ЗНО отримали 195-200 балів з 

базових дисциплін 

Департамент освіти і 

науки обласної державної 

адміністрації 

2021-

2025 рр. 

обласний 

бюджет 

200,0 35,0 38,0 40,0 42,0 45,0 стимулювання 

досягнень учнів 

3.7 відзначення Премією Героїв 

Небесної Сотні Василя 

АКСЕНІНА та Олександра 

ЩЕРБАНЮКА громадсько-

активних учнів загальної середньої 

освіти, позашкільних,професійно 

(професійно-технічних) закладів, 

студентів закладів вищої та 

фахової перед вищої освіти  
 

 

 

 

 

 

Департамент освіти і 

науки обласної державної 

адміністрації, Управління 

молоді та спорту обласної 

державної адміністрації 

2021-

2025 рр. 

обласний 

бюджет 

      відзначення та 

матеріальне 

заохочення 

потенціалу учнів, 

студентів та молоді 



№ Зміст заходу Виконавець 

Термін 

виконан

-ня 

Орієнтовні витрати на реалізацію 

(тис. грн.), бюджет 
Очікувані 

результати 
Джерело 

фінансу

-вання 
всього 2021 2022 2023 2024 2025 

4. Зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі здійснення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві  

з іншими державами і міжнародними організаціями 

4.1 проведення акцій, конкурсів, 

засідань за круглим столом, 

дебатів, семінарів (тренінгів), 

конференцій, форумів, фестивалів  

та ін. ( в т.ч. онлайн та офлайн) з 

метою формування патріотичної 

свідомості молоді, утвердження 

української культури і народних 

традицій, підтримка скаутського 
руху, залучення молоді до 

суспільно значущої діяльності 

Управління молоді та 

спорту обласної 

державної адміністрації, 

молодіжні громадські 

організації області 

2021-

2025 рр. 

обласний 

бюджет 

435,0 70,0 80,0 90,0 95,0 100,0 зростання 

соціальної 

активності молоді, 

її внеску до 

розвитку основних 

сфер життя, 

діяльності 

суспільства і 

держави 

4.2 розвиток всеукраїнського та 

міжнародного співробітництва з 

метою інтеграції молодіжної 

політики Чернівецької області в 

загальнодержавні та європейські 

молодіжні структури та 

об’єднання. Сприяння молодіжній 

мобільності 

Управління молоді та 

спорту обласної 

державної адміністрації, 

молодіжні громадські 

організації області, 

Молодіжна рада 

2021-

2025 рр. 

обласний 

бюджет 

275,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 підвищення рівня 

взаємодії між 

органами 

виконавчої влади, 

органами місцевого 

самоврядування та 

інститутами 

громадянського 

суспільства 

4.3 сприяння проведенню науково-

практичних заходів за участю 

молодіжних громадських 
організацій та молодих науковців 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління молоді та 

спорту обласної 

державної адміністрації, 
молодіжні громадські 

організації області 

2021-

2025 рр. 

обласний 

бюджет 

170,00 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 здійснення 

міжвідомчих, 

міжрегіональних і 
міжнародних 

зв'язків 



№ Зміст заходу Виконавець 

Термін 

виконан

-ня 

Орієнтовні витрати на реалізацію 

(тис. грн.), бюджет 
Очікувані 

результати 
Джерело 

фінансу

-вання 
всього 2021 2022 2023 2024 2025 

5. Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям 
 

5.1 проведення конкурсу з визначення 

програм (проєктів, заходів), 
розроблених інститутами 

громадянського суспільства, 

відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення 

змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 

2011 р. № 1049» (зі змінами) 

Управління молоді та 

спорту обласної 
державної адміністрації 

2021-

2025 рр. 

обласний 

бюджет 

950,0 150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 забезпечення участі 

інститутів 
громадянського 

суспільства у 

формуванні та 

реалізації 

молодіжної 

регіональної 

політики 

Всього Управління молоді та 

спорту обласної державної 

адміністрації 

2021-2025 

рр. 

обласний 

бюджет 

7085,0 1148,0 1281,0 1434,0 1562,0 1660,0  

Департамент освіти і 

науки обласної державної 

адміністрації 

2021-2025 

рр. 

обласний 

бюджет 

17440,0 3035,0 3238,0 3480,0 3722,0 3965,0  

                                        Разом 2021-2025 

рр. 

обласний 

бюджет 

24525,0 4183,0 4519,0 4914,0 5284,0 5625,0  

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ 
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