
                                                                
 

ГОРОДИЩЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

восьме скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

22  грудня  2021 року                      с. Городище                                        № 13/13 

 

Про затвердження цільової програми 

«Підтримка та розвиток молоді Городищенської  

громади на 2022-2025 роки» 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та «Основні засади молодіжної політики», з метою створення належних умов 

для всебічного розвитку молоді громади з урахуванням її вікових, 

індивідуальних,  соціальних, творчих, інтелектуальних потреб та запитів 

шляхом підтримки та розвитку пріоритетних напрямків та актуальних для 

молоді форм і форматів роботи,  Городищенська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити цільову програму «Підтримка та розвиток молоді 

Городищенської громади на 2022-2025 роки» (додаток). 

2. Фінансовому відділу при формуванні сільського бюджету та внесенні змін 

до бюджету передбачити кошти на виконання заходів Програми. 

3. Забезпечити систематичний контроль за ходом реалізації завдань і заходів, 

передбачених Програмою та розглядати підсумки їх виконання. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціального захисту населення, освіти, культури, молоді та спорту 

(Романюк О. Л.). 

 

Голова                                                      Світлана СОКОЛЮК 

Галина Бакош  

 

 



 

                                                                                                 Додаток до рішення 

                                                                                            Городищенської сільської ради 

                                                                                      від 22.12.2021 року № 13/13 
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І. ПАСПОРТ 

  

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Гуманітарний відділ Городищенської сільської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

Пункт 3 доручення голови Городищенської сільської 

ради від 13.12.2021 року № 12 «Про підготовку 

проєкту рішення Програми «Підтримка та розвиток 

молоді Городищенської громади на 2022-2025 роки» 

3. Розробник Програми Гуманітарний відділ Городищенської сільської ради 

4. Співрозробники Програми Молодіжна рада Городищенської сільської 

територіальної громади 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Гуманітарний відділ, Молодіжна рада  

6. Учасники Програми Молодь Городищенської громади 

7. Термін реалізації Програми 2022-2025 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Городищенської сільської ради, інші джерела 

фінансування, не заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього 

125 тис. грн 

  

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 

Цільова програма «Підтримка та розвиток молоді Городищенської громади на 

2022-2025 роки» побудована з урахуванням вікових меж молоді віком від 14 до 35 років 

включно, у тому числі дітей віком від 14 до 18 років. В Програмі визначаються загальні 

принципи, головні напрямки та основний зміст перспективних заходів щодо підтримки та 

захисту молодих громадян громади.  

Програма окреслює орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням духовно-

культурного та фізичного розвитку молоді, формуванням патріотичної свідомості молоді, 

морально-правової культури, профілактикою негативних явищ в дитячому та 

молодіжному середовищах, підтримкою розвитку молодіжного підприємництва тощо.  

Демократичні процеси, що відбулися в Україні, зумовили збільшення кількості 

громадських організацій, які активно діють у напрямку участі громадян у процесі 

формування та реалізації в об’єднаних громадах державної політики з питань дітей та 

молоді. 

На сьогоднішній день молодіжні громадські організації не можуть повністю 

реалізовувати свої можливості без вагомої підтримки державних та місцевих органів 

управління. Ця підтримка полягає у частковому бюджетному фінансуванні заходів 

молодіжних громадських організацій, наданні матеріальної бази та створенні механізму 

взаємодії та співпраці, а також реалізації програми заходів. 

Проблемами, які потребують розв’язання, є: 

- несистемний характер формування у молодих людей громадянської позиції та 

національно-патріотичної свідомості; 

- відсутність у молоді мотивів та навичок до самостійного отримання знань; 

- низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією та 

практичних вмінь і навичок молодих фахівців; 



- низький рівень самозайнятості молоді, низька зацікавленість молоді у відкритті 

власної справи та відсутність знань з її започаткування; повільні темпи розвитку 

підприємництва серед молоді; 

- складність та тривалість переходу молоді від навчання до стабільної роботи; 

- недостатнє набуття молодими людьми знань, умінь та навичок поза системою 

освіти з метою підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці; 

- низький рівень професійної орієнтації молоді; 

- високий рівень захворюваності та смертності молоді, слабка мотивація до 

дотримання молодими людьми здорового і безпечного способу життя, недостатній рівень 

знань та навичок молоді у галузі безпеки життєдіяльності; 

- відсутність сталої тенденції до зниження рівня злочинності у молодіжному 

середовищі, насильства та системної роботи у сфері їх профілактики; 

- низький рівень обізнаності щодо протидії домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі серед молоді; 

- низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля; 

- слабка інтегрованість української молоді у європейське та світове молодіжне 

співтовариство; 

- низька залученість молоді до волонтерського руху, членства у громадських 

організаціях. 

Тому необхідна узгоджена діяльність центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, активізація інституту громадянського суспільства, залучення приватних структур, 

що може здійснюватися лише в межах реалізації цільової програми у Городищенській 

сільській територіальній громаді.  

ІІІ.  ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ 

Метою Програми є створення належних умов для всебічного розвитку молоді 

громади з урахуванням її вікових, індивідуальних,  соціальних, творчих, інтелектуальних 

потреб та запитів шляхом підтримки та розвитку пріоритетних напрямків та актуальних 

для молоді форм і форматів роботи. 

Досягнення означеної мети вбачається у комплексному та системному підході всіх 

суб’єктів молодіжної політики шляхом координації зусиль та засобів; поліпшенні 

соціально-економічних, побутових умов життя молодих громадян, розвитку їх 

громадянської та трудової активності, формуванні духовної культури. 

Для виконання мети Програми необхідним, в першу чергу, є дотримання основного 

принципу реалізації молодіжної політики, який на сьогодні продекларований на 

державному рівні: «Жодних рішень для молоді без самої молоді!» Тому, ця Програма буде 

реалізовуватися на засадах дієвості, доступності, відкритості та прозорості. 

IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, 

ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми є визначення та 

задоволення потреб місцевої молоді. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в 

межах обсягів, затверджених рішенням Городищенської сільської ради, інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. 

 

 

 



Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

I 

(2022 рік) 
 

II 

(2023 рік) 
ІІІ 

(2024 рік) 
ІV 

(2025 рік) 

Обсяг ресурсів, 

усього (тис. 

грн.) 

50 тис. грн 
 

25 тис. грн 25 тис. грн 25 тис. грн 125 тис. грн 

 

Виконавчі органи Городищенської сільської ради можуть делегувати молодіжним 

організаціям повноваження щодо реалізації заходів, спрямованих на виконання Програми. 

У цьому випадку вони надають молодіжним організаціям фінансову та організаційну 

допомогу, здійснюють контроль за реалізацією наданих повноважень. 

Програму передбачено реалізувати у період з 2022 по 2025 рік включно. 

V. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ 

ПОКАЗНИКИ 

Для досягнення мети, визначеної Програмою, передбачається виконання комплексу 

взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на: 

- налагодження та забезпечення ефективної взаємодії усіх учасників процесу 

реалізації молодіжної політики; 

- використання, як основного, принципу делегування повноважень та управлінських 

рішень від органів влади до інститутів громадянського суспільства, створюючи, 

при цьому, конкурентоспроможне середовище для останніх; 

- підвищення рівня національно-патріотичного виховання молоді, шляхом як 

урізноманітнення форм та методів роботи, так і підвищення рівня професійності 

кола тих осіб, якими забезпечується зазначений виховний процес; 

- сприяння духовному та фізичному розвитку  молоді, вихованню у неї почуття 

громадянської самосвідомості та патріотизму, бажання активно сприяти 

утвердженню державності в Україні; 

- сприяння реалізації творчого потенціалу молодої людини в інтересах становлення 

й самореалізації її особистості, формування мораль-правової культури та 

профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищах; 

- подолання соціально-політичної апатії молоді, створення сприятливих умов для її 

повноцінної соціалізації та активного залучення до соціально-економічного, 

політичного та культурного життя громади; 

- розкриття особливостей життєдіяльності молоді, підготовка до роботи в умовах 

конкуренції та зростаючого безробіття;  

- забезпечення прав молодих громадян і встановлення для них гарантій та необхідної 

соціальної підтримки у сфері освіти, праці та зайнятості, сприяння 

підприємницькій діяльності, врахування особливостей умов життєдіяльності та 

життєвих цілей різних соціальних груп молоді;  

- підтримка молодої сім’ї, талановитої та обдарованої молоді, інститутів 

громадянського суспільства, органів молодіжного та учнівського самоврядування;  

- широке залучення юнаків та дівчат до активної участі у національно культурному 

відроджені українського народу. 

 



VI. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

Розділ подано у додатку до Програми. 

 

VІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія 

з питань соціального захисту населення, освіти, культури, молоді та спорту 

Городищенської сільської ради. 

Відповідальним виконавцем Програми є гуманітарний відділ Городищенської 

сільської ради та Молодіжна рада Городищенської ТГ, які інформують Городищенську 

сільську раду про результати її виконання.  

Після закінчення терміну реалізації Програми гуманітарний відділ готує 

підсумковий звіт про її виконання, подає його сільській раді та розміщує на офіційному  

вебсайті. 



Додаток до Програми 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми  

 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

«Підтримка та розвиток молоді Городищенської громади на 2022-2025 роки» 

 

 

№ 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 

заходу програми 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн, 
Очікуваний 

результат  
усього,  

у т.ч.: 
2022 рік 

2022 

рік 
2023 

рік 
2024 

рік 
2025 

рік 

І. Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді 

1.1 Забезпечення 

постійної 

співпраці 

Городищенської 

сільської ради з 

молодіжними та 

дитячими 

громадськими 

організаціями, 

органами 

учнівського 

самоврядування, 

Молодіжною 

радою 

Городищенської 

сільської 

територіальної 

громади 

 

1.1.1. Підтримка 

творчих ініціатив 

молоді 

2022-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Активізація 

молодіжного руху; 

налагодження сталої 

моделі взаємодії 

органів місцевого 

самоврядування і 

громадськості у 

сфері молодіжної 

політики 

 

 

1.1.2. Сприяння 

реалізації проєктів, 

спрямованих на 

2022-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      



співпрацю закладів 

освіти із молодіжними 

та дитячими 

об’єднаннями у галузі 

інтелектуального 

розвитку молоді 

 

 

1.1.3. Зайнятість та 

розвиток 

підприємницької 

діяльності молоді 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради, 

Молодіжна рада 

(за згодою) 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

     Залучення молоді до 

суспільно-значущої 

діяльності, способу 

неформальної освіти 

і вторинної 

зайнятості  

1.2 Соціальна 

підтримка 

молоді та 

створення умов 

для 

забезпечення 

зайнятості 

молоді 

1.2.1. Проведення ряду 

заходів, спрямованих на 

соціальний захист та 

надання соціальної 

допомоги молоді 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради, 

Молодіжна рада 

(за згодою) 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 Задоволення 

соціальних потреб 

різних категорій 

молоді, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, члени 

сімей яких загинули 

під час АТО/ООС, 

створення 

соціальних умов 

для 

життєдіяльності, 

гармонійного та 

різнобічного 

розвитку дітей та 

молоді з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями 

  1.2.2. Проведення 

молодіжних заходів з 

нагоди Різдва 

Христового, Великодня, 

Івана Купала, 

Св.Миколая, 

Св.Валентина та ін., в 

т.ч. придбання 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради, 

Молодіжна рада 

(за згодою) 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 Підвищення 

громадської 

активності та 

зайнятості молоді; 

активізація 

молодіжного руху 



необхідних матеріалів 

для проведення заходів 

  1.2.3. Організація 

заходів із популяризації 

молодіжної творчості, 

зокрема, літературні 

вечори, фотовиставки, 

майстеркласи, 

флешмоби, квести та 

ін., в т.ч. придбання 

необхідних матеріалів 

для проведення заходів 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради, 

Молодіжна рада 

(за згодою) 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

6,0 1,5 1,5 1,5 1,5  

  1.2.4. Організація та 

забезпечення участі 

молодіжних делегацій у 

фестивалях, виставках, 

конкурсах, форумах, 

творчих змаганнях, 

семінарах та інших 

заходах, в т.ч. і за 

межами 

Городищенської ТГ 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради, 

Молодіжна рада 

(за згодою) 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

  1.2.5. Організація та 

проведення культурно-

масових заходів, 

творчих форумів, 

фестивалів для молоді, 

в т.ч. придбання 

необхідних матеріалів 

для проведення заходів 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради, 

Молодіжна рада 

(за згодою) 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

6,0 1,5 1,5 1,5 1,5  

  1.2.6. Організація та 

проведення суспільно-

корисних заходів та 

акцій для підлітків 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради, 

Молодіжна рада 

(за згодою) 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

  1.2.7. Заходи з 

інформування молоді 

про перспективи і 

проблеми при 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

2,0 0,5 0,5 0,5 0,5  



користуванні 

Інтернетом, 

соціальними мережами 

1.3 Створення 

позитивного 

іміджу 

Городищенської 

громади 

1.3.1. Виготовлення 

промоційної та 

сувенірної продукції 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 Налагодження сталої 

моделі взаємодії 

органів місцевого 

самоврядування і 

громадськості, 

підвищення іміджу 

Городищенської 

сільської ради  

  1.3.2. Придбання 

канцелярських засобів 

(грамоти, рамки тощо) 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

6,0 1,5 1,5 1,5 1,5  

  1.3.3. Придбання 

ноутбука, 

мультифункціонального 

пристрою 3 в 1 та 

фліпчарта для роботи 

Молодіжної ради 

2022 рік Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

25,0 25,0     

ІІ. Пропаганда здорового та безпечного способу життя 

2.1 Популяризація 

та утвердження 

здорового і 

безпечного 

способу життя  

та культури 

здоров’я серед 

молоді 

2.1.1. Проведення 

культурно-мистецьких, 

спортивних акцій та 

заходів 

профілактичного 

спрямування: лекції, 

бесіди, тренінги щодо 

пропаганди здорового 

способу життя 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Формування у 

молодих громадян 

цінностей 

здорового та 

безпечного способу 

життя. 

Сприяння 

інклюзивним 

процесам у 

молодіжному 

середовищі 

  
2.1.2. Організація та 

проведення заходів з 

популяризації 

здорового способу 

життя, змістовного 

активного дозвілля, в 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради, 

Молодіжна рада 

(за згодою) 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0  



т.ч. туристичні походи, 

оздоровчі акції / 

кампанії, культурно-

масові фестивалі, 

тематичні шоу-

програми, зустрічі з 

відомими 

особистостями 

(спортсменами) тощо 

2.2 Створення умов 

для поліпшення 

здоров’я молоді 

та розвиток 

командної 

співпраці 

2.2.1. Організація та 

проведення 

велопробігів 

«Стежками рідної 

громади» 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради, 

Молодіжна рада 

(за згодою) 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Врахування думки 

молоді при 

реалізації 

молодіжної 

політики в громаді.  

Зміцнення здоров’я 

молоді.  

 

  
2.2.2. Проведення 

командних (і не лише) 

молодіжних турнірів з 

різних видів спорту і 

нагородження призерів 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради, 

заклади освіти, 

Молодіжна рада 

(за згодою) 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

ІІІ. Національно-патріотичне виховання молоді 

3.1 Здійснення 

заходів, 

спрямованих на 

утвердження 

патріотизму, 

громадянської 

позиції молоді, 

розвиток 

молодіжного 

руху 

3.1.1. Проведення 

молодіжних творчих 

заходів до відзначення 

державних свят, 

зокрема, Дня 

Соборності, Дня 

Конституції, Дня 

Незалежності України, 

Дня молоді тощо, в т.ч. 

придбання необхідних 

матеріалів для 

проведення заходів 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

     Активізація 

молодіжного руху; 

створення моделі 

взаємодії органів 

місцевого 

самоврядування і 

громадськості у 

сфері молодіжної 

політики 

  3.1.2. Проведення 

освітньо-

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

      



інформаційних, 

туристично-

краєзнавчих екскурсій, 

позакласної виховної 

роботи з вивчення 

історії рідного краю 

Городищенської 

сільської ради 

сільської ради 

  3.1.3. Проведення 

молодіжних форумів, 

спрямованих на 

вирішення актуальних 

питань молоді 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      

3.2 Розвиток 

громадянської 

активності та 

національно-

патріотичне 

виховання 

молоді 

3.2.1. Організація та 

проведення тренінгів,  

семінарів, круглих 

столів та інших заходів 

з питань патріотичного 

виховання молоді та 

популяризації 

національної культури 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Підвищення 

громадянської 

активності молодих 

громадя 

  3.2.2. Проведення 

молодіжних заходів із 

популяризації культури, 

традицій, звичаїв, 

побуту, фольклору 

українського народу 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

3.3 Створення умов 

для підвищення 

соціальної 

активності 

молоді 

3.3.1. Проведення 

конкурсів зі сприяння 

патріотичному 

вихованню молоді до 

своєї країни, громади 

«Це – моя громада», 

«Моя вишиванка» тощо 

та відзначення 

найкращих (придбання 

сувенірів) 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради, 

Молодіжна рада 

(за згодою) 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

6,0 1,5 1,5 1,5 1,5  

  3.3.2. Проведення 

нагородження 

грамотами, 

подарунками 

талановитої молоді, що 

2022-2025 

роки 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0  



бере активну участь у 

розв’язанні актуальних 

соціально-економічних 

проблем громади, 

залучається до 

волонтерського руху 

  УСЬОГО    125,0 50,0 25,0 25,0 25,0  

 




