
І і КОНТРОЛЬ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТГАТАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від 26 травня 2021 року № 184 
м. Тернопіль

Про обласну цільову програму 
„Молодь Тернопільщини” на 2021- 
2025 роки

Розглянувши подання Тернопільської обласної державної
адміністрації від 15 березня 2021 року № 01-2216/05, враховуючи 
рекомендації постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань освіти, 
науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, відповідно до 
пункту 16 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні” Тернопільська обласна рада

1. Затвердити обласну цільову програму „Молодь Тернопільщини” 
на 2021-2025 роки (додається).

2. Рекомендувати Тернопільській обласній державній адміністрації, 
виконавчим комітетам місцевих рад щорічно визначатись з обсягом забезпечення 
коштами на фінансування видатків з реалізації програми з урахуванням її конкретних 
завдань та наявного фінансового ресурсу при формуванні та виконанні відповідних 
бюджетів, починаючи з 2021 року.

3. Тернопільській обласній державній адміністрації про хід виконання рпцення 
інформувати Тернопільську обласну раду до 15 січня упродовж 2022-2026 років.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії 
Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики,

ВИРІШИЛА:

М.Й.ГОЛОВКО



Затверджено
рішенням Тернопільської обласної ради 
від 26 травня 2021 року № 184

ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
„Молодь Тернопільщини” на 2021-2025 роки

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення 
програми

управління сім’ї та молоді обласної 
державної адміністрації

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення програми

доручення голови обласної державної 
адміністрації від 15 січня 2021 року 
№1/01.02-03 „Про розроблення проекту 
обласної цільової програми „Молодь 
Тернопільщини” на 2021—2025 роки”

3. Розробник програми управління сім’ї та молоді обласної 
державної адміністрації

4. Співрозробники програми Тернопільський обласний молодіжний 
методичний центр

5. Відповідальний 
виконавець програми

управління сім’ї та молоді обласної 
державної адміністрації, Тернопільський 
обласний молодіжний методичний центр

6. Учасники програми управління сім’ї та молоді; фізичної 
культури та спорту; освіти і науки; 
культури; з питань внутрішньої політики, 
релігій та національностей; охорони 
здоров’я; туризму; екології та природних 
ресурсів; міжнародного співробітництва та 
фандрайзингу; відділ взаємодії із засобами 
масової інформації обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети місцевих 
рад, Тернопільський обласний центр 
соціальних служб, Тернопільський обласний 
центр зайнятості, державний заклад 
післядипломної освіти „Тернопільський 
регіональний центр підвищення 
кваліфікації”; Тернопільський обласний 
молодіжний методичний центр,.комунальна 
установа Тернопільської обласної ради 
„Тернопільський обласний пластовий 
вишкільний центр”, інститути 
громадянського суспільства (за згодою)
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7. Термін реалізації програми 2021-2025 роки
1) етапи виконання програми 

(для довгострокових 
програм)

8. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
програми

обласний бюджет, бюджети територіальних 
громад, кошти інших джерел

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, всього, у тому 
числі

7954,27 тис. гривень

0 коштів державного 
бюджету

—

2) коштів обласного бюджету 6344,2 тис. гривень
3) коштів районних, міських 

(у тому числі міст 
обласного значення) 
бюджетів, сільських, 
селищних бюджетів

4) коштів бюджетів 
територіальних громад

1412,8 тис. гривень

5) коштів інших джерел 197,27 тис. гривень

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Понад ЗО відсотків населення Тернопільщини становлять молоді 
громадяни віком від 14 до 35 років. Молодь є активною складовою сучасного 
суспільства. В області 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 її національну свідомість на основі суспільно- 
державних цінностей та відповідального громадянства, надаватиме молоді 
можливості для успішної реалізації і соціалізації, підвищить рівень її 
громадянських компетентностей, спроможності бути самостійними, 
життєстійкими, активними, патріотичними і відповідальними учасниками 
суспільного життя.

Так, на основі даних репрезентативного соціологічного дослідження 
„Молодь України -  2018” було здійснено оцінку та аналіз 24 форм участі 
молоді в житті суспільства (політична активність, мобільність, волонтерська 
діяльність, участь у діяльності інститутів громадянського суспільства, у житті 
суспільства через мережу Інтернет, відстоювання власної думки 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 тою чи іншої мірою беруть участь у суспільному житті.
Слід зазначити, що одним із пріоритетних питань молодіжної сфери 

Європейського Союзу є підвищення рівня участі молоді в суспільному житті. За 
даними міжнародного проекту регулярних опитувань громадської думки 
„Євробарометру” за 2019 рік більш як три четвертих від загальної кількості 
молоді, яка проживає у країнах Європейського Союзу, беруть участь у різних 
формах діяльності та долучаються до суспільного життя і лише 4 % молоді не 
залучені до жодної з форм участі молоді.

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.

Делегування громадським організаціям виконання частини заходів 
обласної програми „Молодь Тернопільщини” на 2016-2020 роки за умови 
організаційного та методичного сприяння з боку місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, залучення коштів з обласного 
бюджету на реалізацію заходів державної молодіжної політики в області 
дозволило запровадити ефективні механізми партнерства, взаємодії між 
місцевими органами влади та громадськими організаціями.

Щороку проводились обласні конкурси проектів програм для молодіжних 
та дитячих громадських організацій, урочисті зібрання і нагородження 
представників молодіжного активу з нагоди дня молоді та обласні молодіжні 
форуми.

У рамках виконання обласної програми „Молодь Тернопільщини” на 
2016-2020 роки в першу чергу реалізовувались заходи, спрямовані на 
забезпечення активної участі молоді у житті суспільства та її інтелектуальний 
розвиток.

У м.Тернопіль проводилась Всеукраїнська акція, спрямована на 
забезпечення інтелектуального розвитку молоді, „БсіепїШс Рип - наукові 
пікніки в Україні”, у якій взяло участь близько 10 000 жителів області, в 
Теребовлянському районі -  обласна теренова гра для дітей та молоді “Легенда 
УПА”, у якій взяло участь 2500 учнів старших класів та членів молодіжних 
громадських організацій з усіх районів області, у Бережанському районі -  
Всеукраїнська акція, спрямована на забезпечення активної участі молоді у 
житті суспільства, “Лисоня -  ім.Івана Гавдиди”, у якій вЗяли участь 
1300 молодих людей із 14 областей України. У містах Бережани, Збраж, Бучач, 
смт Козова та селах Скоморохи Тернопільського району, Молотків Лановецької 
територіальної громади проводилися волонтерські табори „Будуємо Україну 
разом”, під час яких молодь відпочивала та здійснювала облаштування 
приміщень для молодіжних центрів та просторів. Крім того, для молоді 
проведено понад 200 різноманітних акцій, конкурсів, форумів, семінарів, 
семінарів-тренінгів, наметових таборів, вишколів та інших заходів.
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Водночас проблемами, які потребують розв’язання, є: 
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 у своїй територіальній громаді, області, в Україні 
загалом;

низька активність молоді в політичному житті країни як на державному, 
так і на регіональному та місцевому рівнях;

недостатній рівень мобільності молоді (у межах України та між різними 
країнами);

низький рівень громадянських компетентностей, у тому числі щодо 
дотримання правових норм, стандартів прав людини, насамперед толерантного 
ставлення та взаємоповаги один до одного;

незначна кількість молоді, яка вважає корупцію та непотизм як етично 
неприйнятні форми розв’язання побутових проблем та життєвих перешкод;

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 соціалізації, реінтеграції та адаптації молоді, яка проживає 
у складних життєвих обставинах, вразливих та маргіналізованих груп у 
суспільстві, насамперед молоді з інвалідністю;

недостатній рівень соціально-психологічної адаптації молоді, місцем 
проживання якої є тимчасово окуповані території, в соціокультурний простір 
України;

низький рівень компетентностей, необхідних молоді для: 
свідомого вибору професії та кар’єрного розвитку; 
провадження підприємницької діяльності; 
розвитку лідерських якостей.
Найбільш гострою проблемою реалізації державної молодіжної політики в 

Україні залишається недостатнє фінансування з державного бюджету.
Для розв’язання згаданих проблем існує потреба в розробленні обласної 

цільової програми „Молодь Тернопільщини” на 2021-2025 роки.
Виділення коштів з обласного бюджету на реалізацію програми дозволить 

забезпечити:
посилення ролі та відповідального ставлення органів державної влади і 

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 області та Україні. Це передбачатиме на регіональному та місцевому 
рівнях підвищення рівня компетентностей молоді та спроможності інститутів
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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;

поширення наявних і запровадження нових моделей для розвитку, 
інтеграції та участі молоді у суспільному житті, із застосуванням цифрових 
інструментів та урахуванням реформування місцевого самоврядування і 
територіальної організації влади, що відбувається в області;

розвиток громадянського суспільства, впровадження громадянської освіти 
на всіх рівнях, поширення неформальної та інформальної освіти;

впровадження інклюзивного підходу та забезпечення рівних прав, а також 
доступу до послуг і можливостей, інформації для різних категорії молоді, у 
першу чергу для молоді з інвалідністю.

У програмі визначаються загальні принципи, головні напрями та основний 
зміст перспективних заходів щодо підтримки та захисту молодих громадян 
області.

Програма передбачає оновлення концептуально сучасних підходів і 
використання широкого кола інноваційних механізмів та інструментів, що 
запроваджуються для роботи з молоддю шляхом поширення найкращого 
досвіду останніх років, впровадження рекомендацій українських та 
міжнародних експертів, молодіжного сектору Ради Європи, використання 
досвіду країн Європейського Союзу, рекомендації ООН щодо підтримки 
молодих громадян в усіх сферах життєдіяльності.

Програма дає можливість районним державним адміністраціям, 
виконавчим комітетам місцевих рад розробити заходи щодо сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді, що відповідають 
культурологічним орієнтаціям, особливостям, специфіці, профілю й типу 
організації-розробника і є актуальними в конкретних соціально-економічних 
умовах.

III. Визначення мети програми

Метою програми є створення можливостей для самореалізації та розвитку 
потенціалу молоді в області, її участі та інтеграції у суспільне життя.

Мета програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку області.

IV. Обгрунтування 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;
реалізації програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у 

тому числі програми „Молодіжний працівник”;
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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 передбачають аналіз становища дівчат, жінок, хлопчиків та 
чоловіків у суспільстві;

консолідованої співпраці органів державної влади і органів місцевого 
самоврядування у партнерстві з інститутами громадянського суспільства, 
установами і закладами та фахівцями, що працюють з молоддю, молодіжними 
центрами, працівниками і консультативно-дорадчими органами, органами 
учнівського та студентського самоврядування, міжнародними організаціями, 
представниками роботодавців та бізнесу;

здійснення міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння 
інтеграції молоді у світову та європейську молодіжну спільноту, взаємодія 
громадських організацій та української молоді діаспори з молодіжними 
громадськими організаціями України, впровадження найкращих міжнародних 
практик та інструментів у роботі з молоддю, співпраця з міжнародними та 
зарубіжними партнерами;

проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для інформування 
молоді, у тому числі вразливих категорій молоді, про можливості, наявні та 
нові інструменти, її права та обов’язки з метою її розвитку, участі та інтеграції 
у суспільне життя.

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 2021-2025 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, у тому числі громадянських; 
підвищення рівня культури волонтерства серед молоді; 
активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень; 
зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі шляхом 

здійснення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими 
державами і міжнародними організаціями.

Виконання програми дасть змогу:
1) збільшити відсоток молоді, яка бере участь у суспільному житті, до 

25 %  (зараз - 16,7 %); зменшити відсоток молоді, яка не бере жодної участі в 
суспільному житті, до 25 %  (зараз - 56 %); збільшити відсоток молоді, яка 
користується різними формами та знає про різні інструменти участі, до 
50 %  (зараз - 27,3 %), що включає:

збільшення відсотка молоді, яка має досвід волонтерської діяльності, до 
20 %  (зараз - 8,9 %);
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збільшення відсотка молоді, яка бере участь у діяльності інститутів 
громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських 
організацій, до 40 % (зараз - 18,6 %);

збільшення відсотка молоді, яка бере участь у діяльності молодіжних 
центрів, до 7 % (зараз - 3,6 %);

збільшення відсотка молоді, яка бере участь у виборах, до 60 %  (зараз - 
56,7 %);

275 представникам органів учнівського та студентського самоврядування, 
молодіжних консультативно-дорадчих органів пройти навчання щодо питань 
участі у процесах ухвалення рішень та суспільному житті;

збільшення вдвічі кількості молоді, яка користується формами 
безпосередньої участі;

збільшення щороку на 5 % кількості молоді, яка відвідувала за останній рік 
інші населені пункти чи області України;

збільшення щороку на 2 % кількості молоді, яка бере участь у проектах з 
міжнародних молодіжних обмінів, зокрема у рамках Ради Європи та 
Європейського Союзу;

2) забезпечити зростання на 15 % кількості молоді, яка опанувала нові 
знання та навички, розвинула наявні та здобула нові компетентності з метою 
самореалізації, професійного розвитку, здійснення підприємницької діяльності 
в Україні;

3) забезпечити зростання кількості молоді, яка бере участь у заходах 
неформальної освіти та усвідомлює необхідність навчання впродовж життя;

4) забезпечити зростання кількості молоді, яка підвищила рівень 
фінансової та цифрової грамотності;

5) забезпечити збільшення кількості молоді зі сформованим 
відповідальним ставленням до власного здоров’я;

6) забезпечити зменшення відсотка молоді, яка має соціально небезпечні 
захворювання, психічні розлади та різні форми залежності від психоактивних 
речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, алкоголю та тютюнових 
виробів;

7) забезпечити зростання кількості молоді, яка має знання та навички з 
планування сім’ї та репродуктивного здоров’я;

8) 145 представникам молодіжних і дитячих громадських організацій 
пройти навчання та підвищити рівень їх компетентностей для роботи з 
молоддю і рівень спроможності своїх організацій;

9) забезпечити підготовку 250 фахівців, які пройшли навчання за 
програмою „Молодіжний працівник”, та підвищити рівень їх професійних 
компетентностей для роботи з молоддю;

10) 50 фахівцям, які залучають до своєї діяльності волонтерів та 
популяризують волонтерську діяльність, пройти навчання щодо розвитку 
культури волонтерства серед молоді;

11) підвищити рівень поінформованості суспільства про потреби молоді з 
числа осіб з інвалідністю та підвищення ступеня її інтеграції;



12) збільшити відсоток молоді з інвалідністю, яка бере участь у діяльності 
інститутів громадянського суспільства та молодіжних центрів, має досвід 
волонтерської діяльності, користується формами безпосередньої участі;

13) збільшити щороку щонайменше на 5 % кількість молоді з тимчасово 
окупованих територій України, яка:

отримала свідоцтво про здобуття загальної середньої освіти в Україні;
навчається за дистанційною формою навчання у закладах середньої освіти 

в інших регіонах України;
вступила до закладів вищої, фахової передвищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти України;
14) збільшити відсоток молоді, яка має бажання відкрити власну справу, до 

50 %  (зараз - 40 %);
15) зменшення частки молоді, яка не працює, не навчається, не набуває 

професійних навичок.
Реалізація програми забезпечить залучення 215770 осіб до молодіжних 

програм та заходів, спрямованих на розв’язання актуальних проблем молоді, 
упродовж 2021-2025 років.

Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів обласного 
бюджету, бюджетів територіальних громад та коштів інших джерел.'

Загальний обсяг коштів, що передбачено залучити для виконання 
програми, - 7954,27 тис.грн, із яких 6344,2 тис.грн - кошти обласного бюджету 
(у межах бюджетних призначень), 1412,8 тис.грн - кошти бюджетів 
територіальних громад і 197,27 тис.грн -  кошти інших джерел.

Ресурсне забезпечення обласної цільової програми „Молодь 
Тернопільщини” на 2021-2025 роки

______________ _______ _______ ________ _______ ________тис, гривень

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання програми

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

Усього 
витрат на 
виконання 
програми

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі:

1227,31 1681,74 1681,74 1681,74 1681,74 7954,27

державний бюджет — - - — — —

обласний бюджет 918,6 1356,4 1356,4 1356,4 1356,4 6344,2
районні, міські (у тому 
числі бюджети міст 
обласного значення) 
бюджети, сільські, 
селищні бюджети

- - - - - -

бюджети
територіальних громад

270,8 285,5 285,5 285,5 285,5 1412,8

кошти інших джерел 37,91 39,84 39,84 39,84 39,84 197,27
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навчання для роботи з молоддю
II. Показники ефективності програми

1. Середня вартість проведення заходу 
(проекту), спрямованого на збільшення 
кількості молоді, яка опанувала нові знання 
та навички, розвинула наявні та здобула нові 
компетентності з метою самореалізації, 
професійного розвитку, здійснення 
підприємницької діяльності в Україні, у 
тому числі

гривень 10000,00 12149,62 11651,85 12274,07

і

12274,07 12274,07 12274,07

2. Середня вартість проведення заходу 
(проекту), спрямованого на підвищення 
рівня культури волонтерства серед молоді

гривень 5000,0 8180,0 7850,0 8262,5 8262,5 8262,5 8262,5

3. Середня вартість проведення заходу, 
спрямованого на активізацію залучення 
молоді до процесів ухвалення рішень

гривень 0,0 7184,0 6880,0 7260,0 7260,0 7260,0 7260,0

4. Середня вартість реалізованого проекту 
мобільності, обміну молодцю в межах 
України та у партнерстві з іншими 
державами

гривень 0,0 38600,0 10360,0 45660,0 45660,0 45660,0 45660,0

5. Середня вартість реалізації проекту (заходу) 
у молодіжній сфері, розробленого 
інститутом громадянського суспільства, для 
реалізації яких надається фінансова 
підтримка

гривень 12000,0 15123,6 14530,5 15272,0 15272,0 15272,0 15272,0

6. Середня вартість проведення тренінгу з 
підготовки фахівців з числа державного та 
громадського секторів, що пройшли 
навчання для роботи з молоддю

гривень 20000,00 32030,0 30750,0 32350,0 32350,0 32350,0 32350,0

III Показники якості програми

1. Кількість молоді, яка опанувала нові знання | кількість | 800 | 7700 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540

11

та навички, розвинула наявні та здобула нові 
компетентності з метою самореалізації, 
професійного розвитку, здійснення 
підприємницької діяльності в Україні, у 
тому числі

осіб

2. Кількість молоді, яка брала участь у заходах, 
спрямованих на підвищення рівня культури 
волонтерства серед молоді

К І Л Ь К ІС Т Ь

осіб
450 8550 1510 1610 1710 1810 1910

3. Кількість молоді, що залучена до 
проведення заходів, спрямованих на 
активізацію залучення молоді до процесів 
ухвалення рішень

кількість
осіб

0 3300 660 660 660 660 660

4. Кількість молоді, що взяла участь у проектах 
мобільності, обмінах молодцю в межах 
України та у партнерстві з іншими 
державами

кількість
осіб

0 925 25 225 225 225 225

5. Кількість молоді, залученої до проектів 
(заходів) у молодіжній сфері, розроблених 
інститутами громадянського суспільства, 
для реалізації яких надається фінансова 
підтримка

кількість
осіб

10000 180000 32000 34000 36000 38000 40000

6. Кількість фахівців з числа державного та 
громадського секторів, що пройшли 
навчання для роботи з молоддю

кількість
осіб

48 200 40 40 40 40 40
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VI. 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

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12
і. Підвищення

зівня
компетентнос
тей молоді, у 
тому числі 
громадянських

1) проведення 
регіональних 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 

1 реклами з метою:

*
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підвищення рівня 
громадянських 
компетентносте й 
серед молоді, у тому 
числі щодо розвитку 
лідерства, 
утвердження 
принципів 
доброчесності 
аитмкорупційних 
принципів, 
відповідального 
ставлення 
навколишнього 
природнього 
середовища

та

до

2021-
2025
роки

управління сім’ї та 
молоді; освіти і науки; 
екології та природних 
ресурсів обласної
державної адміністрації, 
виконавчі комітети 
місцевих рад,
Тернопільський 
обласний молодіжний 
методичний центр, 
інститути 
громадянського 
суспільства (за згодою)

обласний
бюджет

кошти 
бюджетів 

територіаль
них громад

11,8

30,0

12,4

31,5

12,4

31,5

12,4

31,5

12,4

31,5

проведення щороку 
4 заходів з 
підвищення рівня 
компетентносте!! 
молоді із залученням: 
у 2021 році -  120 осіб,
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 (у тому 
числі стимулювання 
до 8ТЕМ та 5ТЕАМ- 
освіти, наукових 
досліджень та
ознайомлення з 
процесами 
державотворення, 
механізмами 
функціонування 
взаємодії 
політичної 
діяльністю 
державної 
органів

2021-

2025
роки

І
інститутів 

системи, 
органів 

влади та 
місцевого

самоврядування)

управління сім’ї та 
молоді; освіти і наукі 
обласної державної 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад, 
Тернопільський 
обласний центр
зайнятості. 
Тернопільський 
обласний молодіжний 
методичний центр, 
інститути 
громадянського 
суспільства (за згодою)

обласний
бюджет

кошти 
бюджетів 

територіаль
них громад

37,0

30,0

38,9

31,5

38,9

51,5

38,9

31,5

38,9

31,5

проведення щороку 
4 заходів з 
підвищення рівня 
компетентностей 
молоді із залученням: 
у 2021 році -  100 осіб,
2022 році -  100 осіб,
2023 році -  100 осіб,
2024 році -  100 осіб,
2025 році -  100 осіб
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формування культури 2021- управління сім’ї та обласний 32,8 34,5 34,5 34,5 34,5 проведення щороку
підприємництва (у 2025 молоді; освіти і науки бюджет 4 заходів з
тому числі роки обласної державної підвищення рівня
соціального), адміністрації, виконавчі кошти 30,0 31,5 31,5 31,5 31,5 компетентносте!!
розвитку її комітети місцевих рад, бюджетів молоді із залученням:
підприємливості і Тернопільський територіаль- у 2021 році -  100 осіб,
інноваційного обласний центр них громад 2022 році -  100 осіб.
потенціалу, зайнятості, 2023 році -  100 осіб,
стимулювання до Тернопільський 2024 році -  100 осіб,
відкриття власної обласний молодіжний 2025 році -  100 осіб
справи, просування методичний центр,
(пром оції) інститути
креативних індустрій громадянського
серед молоді суспільства (за згодою)
формування у молоді 2021- управління сім’ї та обласний 28,1 29,5 29,5 29,5 29,5 проведення щороку
свідомого та 2025 молоді; охорони бюджет 10 заходів з
відповідального роки здоров’я; фізичної підвищення рівня
ставлення до культури та спорту кошти 25,0 26,2 26,2 26,2 26,2 компетентностей
власного здоров’я, обласної державної бюджетів молоді із залученням:
попередження адміністрації, виконавчі територіаль- у 2021 році
соціально комітети місцевих рад, них громад 1000 осіб,
небезпечних Тернопільський 2022 році -  1000 осіб,
захворювань та обласний центр 2023 році -  1000 осіб,
різних форм соціальних служб, 2024 році -  1000 осіб.
залежності, розвитку Тернопільський 2025 році -  1000 осіб
безпеки обласний молодіжний
життєдіяльності та методичний центр.
неформальних інститути
спортивних рухів, громадянського
вуличних тренувань і суспільства (за згодою)
фізичної культури
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посилення 2021- управління сім’ї та обласний 14,3 15,0 15,0 15,0 15,0 проведення шорок;
відповідального 2025 молоді; охорони здоров’я бюджет 2 заходів
ставлення молоді до роки обласної державної підвищення рівн:
планування сім’ї та адміністрації, виконавчі кошти 15,0 15,8 15,8 15,8 15,8 компетентностей
відповідального комітети місцевих рад, бюджеті в молоді із залученням:
батьківства Тернопільський територіаль- у 2021 році -  100 осіб

обласний центр них громад 2022 році -  100 осіб,
соціальних служб, 2023 році -  100 осіб,
Тернопільський 2024 році -  100 осіб,
обласний молодіжний 
методичний центр, 
інститути 
громадянського 
суспільства (за згодою)

2025 році -  100 осіб

реінтеграції та 2021- управління сім’ї та обласний 47,6 50,0 50,0 50,0 50,0 проведення щорок
соціалізації молоді. 2025 молоді; освіти і науки; бюджет 3 заходів
забезпечення рівних роки міжнародного підвищення рівн
умов для різних груп співробітництва та кошти 13,0 14,6 14,6 14,6 14,6 компетентностей
молоді, у першу чергу фандрайзингу; обласної бюджетів молоді із залученням:
Д Л Я  М О Л О Д І 3 державної адміністрації, територіаль- у 2021 році -  120 осіб
інвалідністю, виконавчі комітети них громад 2022 році -  120 осіб,
взаємодія з місцевих равд, 2023 році -  120 осіб,
українською молоддю Тернопільський 2024 році -  120 осіб,
діаспори, поширення обласний центр 2025 році -  120 осіб
толерантності і соціальних служб,
солідарності. Тернопільський
запобігання обласний молодіжний
стереотипам методич н и й це нтр, 

інститути 
громадянського 
суспільства (за згодою)
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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”

2021-

2025
роки

управління сім і та 
молоді; освіти і науки 
обласної державної 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад, 
Тернопільський 
обласний центр
соціальних служб,
Тернопільський 
обласний молодіжний 
методичний центр,
інститути 
громадянського 
суспільства (за згодою)

обласний
бюджет

кошти 
бюджетів 

територіаль
них громад

21,8 23,00 23,00 23,00

15,0 15,8 15,8 15,8

23,00

15,8

реалізація щороку
7 волонтерських 
проектів із
залученням: 
у 2021 році -
1500 осіб,
2022 році -  1600 осіб,
2023 році -  1700 осіб,
2024 році -  1800 осіб,
2025 році -  1900 осіб
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2) здійснення 
навчання 
представників 
організацій, що 
залучають до своєї 
діяльності волонтерів, 
та фахівців, які 
популяризують 
волонтерську 
діяльність

2021-
2025
роки

управління .сім’ї та 
молоді обласної 
державної адміністрації, 
виконавчі комітети 
місцевих рад, 
Тернопільський 
обласний центр 
соціальних служб, 
Тернопільський 
обласний молодіжний 
методичний центр, 
інститути 
громадянського 
суспільства (за згодою)

обласний
бюджет

кошти 
бюджетів 

територіаль
них громад

14.0

12.0

14,7

12,6

14,7

12,6

14,7

12,6

14,7

12,6

здійснення щороку 
1 навчання фахівців, 
які здійснюють 
волонтерську 
діяльність, залучають 
волонтерів із 
залученням: 
у 2021 році -  10 осіб,
2022 році -  10 осіб,
2023 році -  10 осіб,
2024 році -  10 осіб,
2025 році -  10 осіб

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:
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розвитку 2021- управління сім’ї та обласний б,і 6,5 6,5 6,5 6,5 проведення щоро
компетентносте» 2025 молоді; освіти і науки бюджет 2 заходів
представників роки обласної державної підвищення
молодіжних адміністрації, виконавчі кошти 10,0 10,5 10,5 10,5 10,5 компетенції
консультативно- комітети місцевих рад, бюджетів представників
дорадчих органів, Тернопільський територіаль- молодіжних
органів учнівського обласний молодіжний них громад консультативно-
та студентського методичний центр, дорадчих орган
самоврядування інститути органів учнівського

громадянського студентського
суспільства (за згодою) самоврядування

залученням: 
у 2021 році -  55 осії
2022 році -  55 осіб,
2023 році -  55 осіб,
2024 році -  55 осіб,
2025 році -  55 осіб

підвищення рівня 2021- управління сім’ї та обласний 6,3 6,6 6,6 6,6 6,6 проведення щорі
поінформованості 2025 молоді; освіти і науки бюджет 2 заходів
молоді щодо роки обласної державної інформування мол
безпосередніх форм адміністрації, виконавчі кошти 6,1 6,5 6,5 6,5 6,5 про безпосере
участі у молодіжних комітети місцевих рад, бюджетів форми участі
консультативно- Тернопільський територіаль- молодіжних
дорадчих органах, обласний молодіжний них громад консультативно-
органах учнівського методичний центр, дорадчих органа?
та студентського інститути охопленням н
самоврядування громадянського молоді:

суспільства (за згодою) у 2021 році -  600 с
2022 році -  600 осі
2023 році -  600 осі
2024 році -  600 ос
2025 році -  600 ос
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реалізації 
національного 
конкурсу „Молодіжна 
столиця України”

2021-
2025
роки

управління сім’ї та 
молоді обласної 
державної адміністрації, 
інститути 
громадянського 
суспільства (за згодою)

обласний
бюджет

5,9 6,2 6,2 6,2 6,2 відрядження щоро 
представників облас 
для участі у заходам 
рамках конкурсу: 
у 2021 році -  5 осіб,
2022 році -  5 осіб,
2023 році -  5 осіб,
2024 році -  5 осіб,
2025 році -  5 осіб

4. Зміцнення
соціальної
згуртованості
молоді

1) здійснення обміну 
МОЛОДДЮ 3 іншими 
державами та 
проведення 
відповідних заходів, 
зокрема з метою 
виконання Угоди між 
Урядом України та 
Урядом Литовської 
Республіки про Раду 
обмінів молоддю 
України та Литви і 
Договору між 
Кабінетом Міністрів 
України та Урядом 
Республіки Польща 
про Українсько- 
Польську Раду обміну 
молоддю

2021-
2025
роки

управління сім’ї та 
молоді; міжнародного 
співробітництва та 
фандрайзингу обласної 
державної адміністрації, 
Тернопільський 
обласний молодіжний 
методичний центр

обласний
бюджет

51,8 54,5 54,5 54,5 54,5 проведення щорс 
1 заходу з обмі 
молоддю 
залученням: 
у 2021 році -  25 осі!
2022 році -  25 осіб,
2023 році -2 5  осіб,
2024 році -2 5  осіб,
2025 році -  25 осіб

2) реалізація 
Національного 
проекту мобільності 
молоді

2022-
2025
роки

управління сім’ї та 
молоді обласної 
державної адміністрації, 
Тернопільський 
обласний молодіжний 
методичний центр, 
інститути 
громадянського 
суспільства (за згодою)

обласний
бюджет

173,8 173,8 173,8 173,8 реалізація щор 
4 проє 
мобільності мо 
(екскурсійні, 
навчальні пої: 
Україною та інш 
державами) 
залученням:
2022 році -  200 ос
2023 році -  200 ос
2024 році -  200 ос
2025 році -  200 ос
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5. Сприяння 
створенню 
умов для 
розвитку 
спроможності 
інститутів 
громадян
ського 
суспільства 
для
досягнення
завдань
програми

1) надання 
фінансової підтримки 
молодіжним та 
дитячим громадським 
організаціям для 
виконання (реалізації) 
програм (проектів, 
заходів) відповідно до 
Порядку проведення 
конкурсу з 
визначення програм 
(проектів, заходів), 
розроблених 
інститутами 
громадянського 
суспільства, для 
виконання
(реалізацій) яких 
надається фінансова 
підтримка, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
12 жовтня 2011 року 
№ 1049

2021-
2025
роки

управління сім’ї та 
молоді обласної 
державної адміністрації, 
виконавчі комітети 
місцевих рад, 
Тернопільський 
обласний молодіжний 
методичний центр (за 
згодою)

обласний
бюджет

кошти інших 
джерел

252,7

37,91

265,6

39,84

265,6

39,84

і

265,6

39,84

265,6

39,84

реалізація щороку 
20 проектів (заходів) 
та охоплення молоді 
проектами (заходами) 
у молодіжній сфері, 
розробленими 
інститутами 
громадянського 
суспільства, для 
реалізації яких 
надається фінансова 
підтримка: 
у 2021 році 
32000 осіб,
2022 році 
34000 осіб,
2023 році -  
36000 осіб,
2024 році 
38000 осіб,
2025 році -  40000 осіб

2) проведення 
конкурсу 
і нстнту цінної 
підтримки
молодіжних та 
дитячих громадських 
організацій

2022-
2025
роки

управління сім’ї та 
молоді обласної 
державної адміністрації, 
виконавчі комітети 
місцевих рад (за згодою)

обласний
бюджет

220,0 220,0 220,0 220,0 проведення 3
2022 року щорічно
1 конкурсу
інституційної
підтримки
громадських
організацій
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3) здійснення 
навчання 
представників 
молодіжних та 
дитячих громадських 
організацій для 
підвищення рівня їх 
компетентностей для 
роботи 3 молоддю

2021-
2025
роки

управління _ сім’ї та 
молоді обласної 
державної адміністрації, 
виконавчі комітети 
місцевих рад, 
Тернопільський 
обласний молодіжний 
методичний центр (за 
згодою)

обласний
бюджет

25,7 27,0 27,0 27,0 27,0 проведення щороку 
1 навчання з 
підвщення
компетенції фахівців, 
які працюють з 
молоддю із 
залученням: 
у 2021 році -  20 осіб,
2022 році -  20 осіб,
2023 році -  20 осіб,
2024 році -  20 осіб,
2025 році - 2 0  осіб

6. Забезпечення 1) сприяння 2021- управління сім’ї та обласний 250,2 260,0 260,0 260,0 260,0 збільшення щороку
функціонування створенню 2025 молоді обласної бюджет кількості діючих
молодіжних молодіжних центрів, роки державної адміністрації, установ, що
центрів зокрема на базі виконавчі комітети кошти 47,6 50,0 50,0 50,0 50,0 працюють з молоддю:

існуючої мережі місцевих рад, бюджетів у 2021 році
установ, що Тернопільський територіаль- 3 одиниці,
працюють з молоддю обласний молодіжний них громад 2022 році - 4 одиниці,

методичний центр (за 2023 році
згодою) 6 одиниць,

2024 році
8 одиниць,
2025 році
10 одиниць

2) проведення 2021- управління сім’ї та обласний 15,0 15,8 15,8 15,8 15,8 проведення щороку
тренінгів, семінарів- 2025 молоді; освіти і науки бюджет 2 заходів з
тренінгів, форумів, роки обласної державної підвищення
конференцій, акції адміністрації виконавчі кошти 15,3 16,0 16,0 16,0 16,0 компетенції
для підвищення комітети місцевих рад, бюджетів представників
компетентностей Тернопільський територіаль- молодіжних центрів із
представників обласний молодіжний них громад залученням:
молодіжних центрів методичний центр, у 2021 році -  29 осіб,

інститути 2022 році - 29 осіб.
громадянського 2023 році - 29 осіб,
суспільству (за згодою) 2024 році - 29 осіб,

2025 році - 29 осіб
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7. Реалізація 
програм для
ПІДГОТОВКИ
фахівців, які 
працюють з 
молоддю, у 
тому числі 
програми 
.Молодіжний 
працівник”

1) проведення 
регіональних 
семінарів, семінарів- 
тренінгів, форумів, 
тренінгів, конкурсів 3 
метою виконання 
програми 
„Молодіжний 
працівник” з 
підготовки фахівців, 
які працюють з 
молоддю, із 
залученням 
державних
службовців та
представників
інститутів
громадянського
суспільства

2021-
2025
роки

управління сім’ї та 
молоді обласної 
державної адміністрації, 
виконавчі комітети 
місцевих рад, інститути 
громадянського 
суспільства (за згодою)

обласний
бюджет

кошти 
бюджетів 

територіаль
них громад

39.7

21.8

41,7

23,0

41,7

23,0

41,7

23,0

і

41,7

23,0

проведення щороку 
2 базових тренінгів 
„Молодіжний 
працівник”, 
збільшення 
чисельності фахівців, 
що працюють з 
молоддю та брали 
участь у програмі: 
у 2021 році - 4 0  осіб,
2022 році -  40 осіб,
2023 році -  40 осіб,
2024 році -  40 осіб,
2025 році -  40 осіб

2) здійснення 2021- управління сім’ї та обласний 15,3 16,0 16,0 16,0 16,0 проведення щороку
тренінгів 3 підготовки 2025 молоді обласної бюджет 1 тренінгу 3
фахівців з питань роки державної адміністрації, підготовки фахівців із
надання молоді Тернопільський залученням:
консул ьтаці й щодо обласний центр у 2021 році -  10 осіб,
розвитку кар’єри в зайнятості, 2022 році - 10 осіб,
Україні Тернопільський 2023 році - 10 осіб,

обласний молодіжний 2024 році - 10 осіб,
методичний центр 2025 році - 10 осіб

8. Здійснення 1)  здійснення 2021- управління сім’ї та не потребує - - - - - проведення щороку
експертно- репрезентативного 2025 молоді обласної фінансування 1 соціологічного
аналітичних, соціологічного роки державної адміністрації, дослідження
організацій- дослідження виконавчі комітети
них, становища молоді в місцевих рад,
впроваджу- Україні, у тому числі Тернопільський
вальних і опитування шляхом обласний молодіжний
підсумкових реалізації проекту методичний центр (за
ОЦІНОЧНИХ ІІ-ЯероП згодою)
заходів
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2) проведення оцінки 
ефективності 
виконання програми, 
у тому числі 
моніторингу 
реалізації проектів та 
здійснення заходів і 
надання методичних 
рекомендацій щодо їх 
удосконалення

2021-
2025
роки

управління сім’ї та 
молоді ' обласної 
державної адміністрації, 
виконавчі комітети 
місцевих рад, 
Тернопільський 
обласний молодіжний 
методичний центр (за 
згодою)

обласний
бюджет

29,9 31,4 31,4 31,4 31,4 проведення щороку
20 моніторингів
реалізації проектів,
розроблених
інститутами
громадянського
суспільства

3) підготовка та 
видання
інформаційних і
методичних
матеріалів,
виготовлення і 
розміщення 
соціальних роликів і 
реклами з метою 
інформаційного 
забезпечення 
державної політики у 
молодіжній сфері та 
комунікації молоді у 
межах України і за 
кордоном

2021-
2025
роки

управління сім’ї та 
молоді; міжнародного 
співробітництва і 
фандрайзингу; відділ 
взаємодії із засобами 
масової інформації 
обласної державної 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад, 
Тернопільський 
обласний молодіжний 
методичний центр (за 
згодою)

обласний
бюджет

12,6 13,3 13,3 13,3 13,3 проведення щороку 
4 інформаційних 
акцій та збільшення 
кількості 
поінформованої 
молоді:
у 2021 році 
3000 осіб,
2022 році -  3000 осіб,
2023 році -  3000 осіб,
2024 році -  3000 осіб,
2025 році -  3000 осіб.

Разом за програмою 1227,31 1681,74 1681,74 1681,74 1681,74
кошти державного бюджету - - - - -
кошти обласного бюджету 918,6 1356,4 1356,4 1356,4 1356,4

кошти районних, міських (у тому числі бюджетів міст обласного значення) бюджетів, 
сільських, селищних бюджетів

■ ■ ■ -

кошти бюджетів територіальних громад 270,8 285,5 285,5 285,5 285,5
кошти інших джерел 37,91 39,84 39,84 39,84 39,84
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VII. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію і контроль за ходом виконання заходів, визначених 
програмою, здійснює управління сім'ї та молоді Тернопільської обласної 
державної адміністрації.

Структурні підрозділи Тернопільської обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад забезпечують 
виконання заходів програми та про проведену роботу інформують управління 
сім’ї  та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації щороку до 15 
липня та до 15 січня упродовж терміну дії програми.

Управління сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної 
адміністрації забезпечує подання звітності про виконання програми 
департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної 
державної адміністрації та Тернопільській обласній раді щороку до 20 січня 
(починаючи з 2022 року) та до 20 липня упродовж 2021—2026 років.

Човган А.А.

Керівник секретаріату 
Тернопільської обласної рі О.П.КАЙДА




