
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження обласної цільової соціальної програми 
«Молодь Одещини» на 2021-2025 роки

Відповідно  до  пункту  16  частини  першої  статті  43  Закону  України 
«Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  законів  України «Про сприяння 
соціальному  становленню  та  розвитку  молоді  в  Україні»,  «Про  соціальну 
роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», з метою створення системи всебічної 
підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення 
і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних 
та  економічних  передумов,  з  урахуванням  висновків  та  рекомендацій 
постійних  комісій  обласної  ради  з  питань  економіки,  промисловості, 
підприємництва, регуляторної політики та інвестиційної діяльності і з питань 
освіти,  науки,  молодіжної  політики,  спорту,  культури  та  туризму обласна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  обласну  цільову  соціальну  програму  «Молодь 
Одещини» на 2021 – 2025 роки (далі - Програма), що додається.

2.     Обласній державній адміністрації:
- забезпечити організацію та виконання завдань і заходів Програми;
- при  формуванні  обласного  бюджету  протягом  2021-2025  років 

передбачати  асигнування  для  реалізації  заходів  Програми,  виходячи  із 
наявних можливостей бюджету на відповідний рік. 

3.    Рекомендувати районним державним адміністраціям, виконавчим 
комітетам  сільських,  селищних,  міських  рад  територіальних  громад 
розробити та затвердити відповідні місцеві програми. 

4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійні  комісії 
обласної ради  з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури 
та  туризму,  з  питань  економіки,  промисловості,  підприємництва, 
регуляторної політики та інвестиційної діяльності.

Голова обласної ради                                                              Григорій ДІДЕНКО

19 лютого 2021 року
№ 66-VIII

http://oblrada.odessa.gov.ua/pro-oblasnu-radu/deputatskyj-korpus/postijni-komisiyi/postijna-komisiya-z-pytan-osvity-naukovoyi-diyalnosti-molodizhnoyi-polityky-ta-sportu/
http://oblrada.odessa.gov.ua/pro-oblasnu-radu/deputatskyj-korpus/postijni-komisiyi/postijna-komisiya-z-pytan-osvity-naukovoyi-diyalnosti-molodizhnoyi-polityky-ta-sportu/


Додаток 
до рішення обласної ради
від 19 лютого 2021 року
№ 66-VIIІ

Обласна цільова соціальна програма «Молодь Одещини»
на 2021 – 2025 роки

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В Одеській області проживає 679115 молодих осіб віком від 14 до 35 
років.  Молодь є  важливою складовою сучасного українського суспільства, 
носієм  інтелектуального  потенціалу,  визначальним  фактором  соціально-
економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою 
значною мірою залежить процес державотворення. 

Молодь  відіграє  важливу  роль  у  соціальних  процесах  розбудови 
демократичної  держави.  Проте,  незважаючи  на  певні  позитивні  зміни,  які 
відбуваються у молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокрема 
погіршуються  показники  здоров’я  молодих  громадян,  не  подолана 
демографічна  криза,  спостерігається  тенденція  щодо  поширення  в 
молодіжному  середовищі  наркоманії  та  захворюваності  на  ВІЛ/СНІД, 
збільшується кількість померлих у молодому віці.

Обласна цільова соціальна програма “Молодь Одещини” на 2021-2025 
роки (далі - Програма) базується на необхідності самореалізації та розвитку 
потенціалу молоді в України, її  участі  та інтеграції у суспільне життя, що 
розвиватиме  національну  свідомість  молодих  людей  на  основі  суспільно-
державних цінностей та відповідального громадянства,  надаватиме молодим 
людям можливості для успішної соціалізації і реалізації їхнього потенціалу в 
Україні, підвищить рівень їх громадянських компетентностей, спроможності 
бути  самостійними,  життєстійкими,  активними,  патріотичними  і 
відповідальними учасниками суспільного життя. 

Програма побудована з урахуванням вікових меж молоді від 14 до 35 
років включно, у тому числі дітей віком від 14 до 18 років.

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,  органах  учнівського  та  студентського 
самоврядування, волонтерських ініціативах та у процесах ухвалення рішень, 
що стосуються вирішення питань молоді;

низький рівень поінформованості молоді про свої права, обов’язки та 
можливості  для  розвитку  власного  потенціалу  та  самореалізації  у  своїй 
громаді, області, в Україні загалом;

низька  активність  молоді  в  політичному  житті  країни  на  місцевому 
рівнях;
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низький  рівень  громадянських  компетентностей,  у  тому  числі  щодо 
громадянського  обов'язку  захисту  України,  толерантного  ставлення  та 
взаємоповаги один до одного;

підготовки  молоді  до  сімейного  життя,  відповідального  ставлення 
молоді до планування сім’ї та власного репродуктивного здоров’я;

здорового способу життя та розуміння важливості комплексної турботи 
про фізичне та психологічне благополуччя;

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

низький  рівень  компетентностей,  необхідних  молоді  для  свідомого 
вибору  професії  та  кар’єрного  розвитку;  здійснення  підприємницької 
діяльності; розвитку лідерських якостей.

На  основі  даних  репрезентативного  соціологічного  дослідження 
«Молодь України – 2018» було здійснено оцінку та аналіз 24 форм участі 
молоді в житті суспільства (політична активність, мобільність, волонтерство, 
участь  у  діяльності  інститутів  громадянського  суспільства, участь  у  житті 
суспільства через мережу Інтернет,  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 тією чи іншою мірою беруть участь у суспільному житті. 
Найпопулярнішими  формами  участі  серед  української  молоді,  за 
результатами соціологічного дослідження, проведеного Мінмолодьспортом у 
2018 році, є участь у виборах (56,7%) та акціях з відстоювання власної думки 
через індивідуальну дію і засоби колективної неорганізованої дії. При цьому 
про  участь  у  діяльності  молодіжних  та  дитячих  громадських  організацій 
зазначають  лише  2,4%,  органів  учнівського  або  студентського 
самоврядування  –  7,9%,  досвід  волонтерства  –  8,9%,  досвід  участі  у 
діяльності  молодіжних  центрів  –  3,6%.  Участь  молоді  в  інших  формах 
організованої активності залишається невисокою.

Отже,  існує  потреба  у  впровадженні  більш  прагматичної  та 
обґрунтованої політики у молодіжній сфері, що означає підготовку молоді як 
суспільно активних громадян, здатних до життя у самоорганізованій громаді 
та суспільстві.

Прийняття  Програми  необхідно  задля  акумулювання  зусиль  усіх 
суб’єктів  регіональної  державної  молодіжної  політки  і  спрямування  їх  на 
підтримку молоді  Одещини,  розвиток її  навичок та  здібностей,  подолання 
негативних тенденцій у молодіжному середовищі, залучення молодих людей 
до прийняття рішень, що впливають на їх життя.

Мета Програми
Метою  програми  є  створення  можливостей  для  самореалізації  та 

розвитку  потенціалу  молоді  в  України,  її  участі  та  інтеграції  у  суспільне 
життя.
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Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, 
обсягів та джерел фінансування, строки та

 етапи виконання Програми

Оптимальний варіант розв’язання проблеми дозволяє забезпечити:
посилення ролі та відповідального ставлення органів державної влади і 

органів  місцевого  самоврядування  та  інших  партнерських  організацій  до 
реалізації  пріоритетних  завдань  Програми,  активізувавши  вертикальну  і 
горизонтальну  співпрацю,  обмін досвідом між ними для  самореалізації  та 
розвитку потенціалу молоді в Україні. Це передбачатиме підвищення рівня 
компетентностей  молоді  та  спроможності  інститутів  громадянського 
суспільства  у  молодіжній  сфері,  розвиток  молодіжної  інфраструктури 
(молодіжних  центрів),  молодіжної  роботи,  скаутського,  молодіжного  та 
дитячого  громадських  рухів,  сприяння  утворенню  і  розвитку  молодіжних 
консультативно-дорадчих  органів,  органів  учнівського  та  студентського 
самоврядування, підготовку фахівців, які працюють з дітьми та молоддю, у 
тому числі молодіжних працівників;

поширення  наявних  та  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 Україні;

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

Виконання  Програми  ґрунтується  на  системі  загальноєвропейських 
принципів:  відкритості,  рівності  можливостей,  реалістичності  Програми, 
дієвому  та  відповідальному  підході,  а  також  безпосередньому  залученні 
молоді до її виконання.

Програма розробляється для реалізації таких пріоритетних завдань:
1)  розвиток  спроможності,  демократичного  врядування  інститутів 

громадянського суспільства у молодіжній сфері, через:
підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій;
надання  підтримки  інститутам  громадянського  суспільства  для 

реалізації їх проєктів;

2) підвищення рівня культури волонтерства серед дітей та молоді через
стимулювання дітей та молоді до участі у волонтерській діяльності,  у 

тому числі, соціально вразливих груп;

3) активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень (у тому 
числі підвищення рівня її поінформованості щодо інструментів участі) через

сприяння утворенню та розвитку молодіжних консультативно-дорадчих 
органів, органів учнівського та студентського самоврядування;
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4)  розвиток  молодіжної  інфраструктури  через  здійснення  роботи  з 
молоддю на базі закладів культури та освіти;

5) підвищення рівня компетентностей молоді.

Пріоритетні  завдання,  визначені  Програмою,  будуть  виконуватися  з 
особливим акцентом на:

впровадження  громадянської  освіти,  освіти  з  прав  людини  та 
підвищення рівня громадянських компетентностей, формування її готовності 
та  вміння  діяти  самостійно,  знати  та  відстоювати  свої  права,  нести 
відповідальність за свої дії та власне життя; 

формування у молоді  розуміння потреби навчатися впродовж життя, 
розвиток молодої  людини як  цілісної  особистості,  яка  поєднує  невпинний 
фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток; 

підвищення у молоді  здатності  швидко адаптуватися до нових умов, 
критично  оцінювати  і  реагувати  на  нові  виклики  та  процеси,  що 
відбуваються в державі та світі; 

розвиток безпеки життєдіяльності;
розвиток  лідерства  та  лідерських  навичок  (саморозвиток, 

міжособистісні стосунки та суспільна відповідальність); 
підвищення  рівня  фінансової  та  цифрової  грамотності, 

підприємливості; 
ознайомлення молоді з процесами державотворення, діяльністю органів 

державної  влади  та  місцевого  самоврядування,  залучення  до  державної 
служби та служби в органах місцевого самоврядування;

посилення  співпраці  органів  державної  влади  та  органів  місцевого 
самоврядування  з  представниками  роботодавців,  у  тому  числі  бізнес 
сектором для полегшення переходу молоді на ринок праці;

формування  свідомого  та  відповідального  ставлення  до  власного 
здоров’я;

посилення відповідального ставлення до планування сім’ї, підготовки 
до сімейного життя, розвитку відповідального батьківства; 

посилення  відповідального  ставлення  до  навколишнього  природного 
середовища та культури відповідального споживання;

сприяння  поширенню  толерантності  і  солідарності  молоді, 
забезпечення умов для рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті, 
запобігання стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-
якими ознаками.

Досягнення  поставленої  мети  можливе  лише  шляхом  здійснення 
системного  та  комплексного  підходу  до  вирішення  проблем  молоді  із 
налагодженням  конструктивної  взаємодії  між  інституціями  регіональної 
державної  молодіжної  політики  та  залученням  додаткових  людських  та 
матеріальних ресурсів.

Строк виконання Програми – з 2021 до 2025 року.
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Координацію  міжвідомчої  співпраці  щодо  реалізації  державної 
політики в Одеській області в молодіжній сфері здійснюватиме Департамент 
освіти і науки облдержадміністрації. 

Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів 
обласного,  місцевих  бюджетів  та  інших  не  заборонених  законодавством 
джерел.

Обсяг  видатків,  необхідних  для  виконання  Програми,  визначається 
щороку з урахуванням можливостей обласного бюджету під час формування 
їх показників.

Прогнозовані  обсяги  та  джерела  фінансування  Програми  протягом 
2021-2025 років наведені у додатку 2 до Програми.

Напрями діяльності та заходи

Завдання і  заходи з  виконання Програми,  спрямовані  на розв’язання 
проблем та досягнення мети Програми, наведені у додатку 3 до Програми. 

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить:
збільшення  відсотка  молоді  до  25%,  яка  бере  участь  у  суспільному 

житті;  шляхом інформування  про  можливості,  наявні  та  нові  інструменти 
участі, у тому числі інформування вразливих категорій молоді про їхні права; 
збільшення відсотка молоді до 50%, яка користується різними формами та 
знає про різні інструменти участі, що включає:

збільшення частки молоді, яка бере участь у волонтерських ініціативах;
збільшення кількості  молоді,  яка бере участь  у діяльності  інститутів 

громадянського  суспільства,  у  тому  числі  молодіжних  та  дитячих 
громадських організаціях;

збільшення відсотка молоді, що бере участь у діяльності молодіжних 
центрів;

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

охоплення 30 % молоді, яка засвоїла нові знання, поглибила наявні та 
здобула  нові  компетентності  з  метою  самореалізації,  професійного  та 
кар’єрного розвитку, здійснення підприємницької діяльності;

збільшення  кількості  молоді  зі  сформованим  відповідальним 
ставленням до власного здоров’я;
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Координація та контроль за ходом виконанням Програми

Відповідальним виконавцем Програми є  Департамент  освіти  і  науки 
Одеської облдержадміністрації.

Контроль  за ходом виконанням  Програми здійснює Одеська обласна 
рада. 

Поточний контроль за  ходом реалізації  Програми здійснює  постійна 
комісія  з  питань  освіти,  науки,  молодіжної  політики,  спорту,  культури  та 
туризму та з питань економіки, промисловості, підприємництва, регуляторної 
політики та інвестиційної діяльності.

Протягом строку  дії  Програми  Департамент  освіти і  науки  обласної 
державної  адміністрації  щороку до 15 липня та  до 15 січня  готує  і  подає 
Департаменту  економічної  політики  і  стратегічного  планування  Одеської 
обласної  державної  адміністрації  узагальнену  інформацію  про  стан 
виконання програми згідно з додатком та пояснювальну записку про роботу 
співвиконавців програми щодо її виконання.
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Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
обласної цільової соціальної програми «Молодь Одещини» 

на 2021-2025 роки

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації

2. Розробник програми Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації
3. Співрозробники 

Програми
Департамент соціальної та сімейної політики; служба у справах дітей, 
Одеський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) та 
рад територіальних громад

4. Відповідальний 
виконавець Програми

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації
Одеська обласна рада

5. Учасники Програми Одеська обласна рада; Департаменти освіти і науки; соціальної та сімейної 
політики ; КУ «Одеський обласний центр патріотичного виховання та 
організації дозвілля дітей та молоді», райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад та рад територіальних громад, 
інститути громадянського суспільства

6. Термін реалізації 
Програми

2021-2025 роки

7. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
Програми

обласний, районні та міські (міст обласного значення), бюджети 
територіальних громад

8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів 
на реалізацію 
Програми, всього (в 
тис. грн.), у т.ч.:

31518,2

Кошти місцевих 
бюджетів

31518,2

Інші джерела -



Ресурсне забезпечення   
обласної цільової соціальної програми  "Молодь Одещини"  на 2021-2025 роки 

Етапи виконання програми
І ІІ

2021 рік, тис.грн. 2022 рік, тис.грн. 2024 рік, тис.грн.

Усього 6187,5 6208,4 6472,7 6276,5 6373,1 31518,2
6187,5 6208,4 6472,7 6276,5 6373,1 31518,2

обласний бюджет 3792 3859 3879 3889 3909 19328
міські (міст обласного значення) 1423,8 1366,7 1418,7 1302 1333,9 6845,1

бюджети територіальних громад 971,7 982,7 1175 1085,5 1130,2 5345,1

Додаток 2
до рішення обласної ради
від ______2020 року
№        -VIIІ

Додаток 2 до Програми

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити до виконання Програми

Усього витрат на 
виконання Програми, 

тис.грн.2023 рік, 
тис.грн.

2025 рік, 
тис.грн.

Місцевий бюджет,             в тому 
числі:



Додаток 3 до Програми

Напрями і заходи обласної цільової соціальної програми  "Молодь Одещини" на 2021-2025 роки
Перелік заходів Програми Виконавці Джерела фінансування Очікуваний результат

І етап ІІ етап

2021 2022 2023 2024 2025

1. Формування громадянської позиції молоді

2021-2025 19,1 20,2 22 23,4 25,7

66,5 67,5 78,5 89,5 100,5

2021-2025 2 2 2 3 3

35,7 38,2 41 43 49

2021-2025 72,8 73,3 74 74,5 75

31 34 37 40 43

Додаток 1
до рішення обласної ради
від ______2020 року
№        -VIIІ                                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                 

Строк 
виконання 
заходу 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. 
гривень, у тому числі

1.1. Проведення заходів, спрямованих на 
впровадження громадянської активності в 
молодіжному середовищі (обласний форум для 
представників райдержадміністрацій, виконавчих 
комітетів органів місцевого самоврядування та молоді 
щодо активізації молоджіного руху; форуми, семінари, 
таборування для молоді та ін.)

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради 
територіальних громад , іститути 
громадянського суспільства

міські (міст обласного 
значення) 

Збільшення на 25% кількості 
молоді, залученої як до 
розробки та організації, так і 
до участі у заходах та 
проектах, спрямованих на 
підвищення рівня 
громадянської свідомості 
молоді; підтримка талановитої 
та обдорованої молоді 
Одещини 

бюджети територіальних 
громад

1.2. Проведення заходів, спрямованих на створення 
умов для підвищення рівня участі молоді у 
суспільному житті, у тому числі через розвиток 
культури волонтерства (благодійні акції, марафони та 
ін, реалізація соціальних проєктів громад із 
залученням інститутів громадянського суспільства та 
ін.)  

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради  
територіальних громад , іститути 
громадянського суспільства

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад

1.3. Проведення заходів з метою формування у молоді 
відповідального ставлення до планування сім’ї, 
підготовки молоді до сімейного життя, формування в 
неї розуміння важливості ролі сім’ї, розвиток 
відповідального батьківства, підвищення залучення 
молодих чоловіків у процес виховання своїх дітей 
(тренінги, групові дискусії, робота в малих групах, 
рольові ігри, творчі завдання, мозковий штурм,   
життєві історії, арт-терапевтичні прийоми; надання 
консультацій)

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради 
територіальних громад, іститути 
громадянського суспільства

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад



2021-2025 39,7 44,5 46,5 49,5 51,5

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

2021-2025 14,5 15 17 17,5 19,5

39 46,5 49 51,5 54

2021-2025 610 515,2 773,2 580,4 588,8

257,7 280,9 294 307,3 320,8

2021-2025 Одеська обласна рада обласний бюджет 2000 2000 2000 2000 2000

2021-2025 Одеська обласна рада обласний бюджет 650 650 650 650 650

2021-2025 обласний бюджет 242 254 254 254 254

Збільшення на 25% кількості 
молоді, залученої як до 
розробки та організації, так і 
до участі у заходах та 
проектах, спрямованих на 
підвищення рівня 
громадянської свідомості 
молоді; підтримка талановитої 
та обдорованої молоді 
Одещини 

1.4. Проведення заходів з метою підвищення рівня 
співпраці з інститутами громадянського суспільства, 
зокрема з молодіжними та дитячими громадськими 
організаціями та їхніми спілками (залучення 
молодіжних громадських організацій до проведення 
молодіжних заходів; організація круглих столів щодо 
розвитку молодіжного громадського руху)

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради  
територіальних громад , іститути 
громадянського суспільства

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад

1.5. Заходи з формування відповідального ставлення 
до навколишнього природного середовища та 
культури відповідального споживання

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради 
територіальних громад , іститути 
громадянського суспільства

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад

1.6. Заходи, спрямовані на створення умов для 
розвитку молодої людини як цілісної особистості, яка 
поєднує невпинний фізичний, емоційний та  
інтелектуальний  розвиток на основі цінностей 
відкритого суспільства (стипендії, премії та ін.)

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради 
територіальних громад , іститути 
громадянського суспільства

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад

1.7. Виплата стипендії Одеської обласної ради 
обдарованим дітям Одеської області 

1.8. Присудження щорічної премії Одеської обласної 
ради талановитій молоді за особисті досягнення у 
різних сферах суспільного життя

1.9. Організація та проведення інтелектуальних 
змагань (брейн-ринги, конкурси тощо) з метою 
розвитку потенціалу учнівської та студентської молоді 
регіону

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді



2021-2025 обласний бюджет 300 310 310 310 310

2021-2025 8 8 10 10 11

131 132 228 89 89

Разом за завданням 1 Всього 4523,6 4495,9 4890,8 4597,2 4649,4

обласний бюджет 3192 3214 3214 3214 3214

766,1 678,2 944,7 758,3 774,5

565,5 603,7 732,1 624,9 660,9

2. Популяризація здорового способу життя серед молоді

2021-2025 обласний бюджет 120 125 125 125 125

314,5 341 111 121,8 132,8

109,2 98 135,9 140,6 144,3

2021-2025 11,6 12,6 14,2 14,8 15,4

36 28 31 34 36

Збільшення на 25% кількості 
молоді, залученої як до 
розробки та організації, так і 
до участі у заходах та 
проектах, спрямованих на 
підвищення рівня 
громадянської свідомості 
молоді; підтримка талановитої 
та обдорованої молоді 
Одещини 

1.10. Організація та проведення заходів у 
різноманітних формах (творчі виступи, змагання, 
конкурси тощо) щодо розвитку творчих здібностей та 
талантів учнівської, студентської молоді Одещини, із 
залученням  представників молодіжних громадських 
організацій

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді

1.11. Проведення заходів та орагнізація роботи щодо 
залучення молоді до процесу ухвалення рішень на 
регіональному і місцевому рівнях; утворення і 
розвиток молодіжних консультативно-дорадчих 
органів місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, органів учнівського і 
студентського самоврядування, стажування молоді в 
оргнах влади та ін.

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради 
територіальних громад , іститути 
громадянського суспільства

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад

2.1. Організація та проведення заходів спрямованих на 
утвердження здорового способу життя, безпеки 
життєдіяльності, розвиток життєстійкості (обласний 
фестиваль конкурс "Молодь обирає здоров'я", 
інформаційно-просвітницькі акції, круглі столи, 
тренінги таін)

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради 
територіальних громад , іститути 
громадянського суспільства

Збільшення до 30 відсотків 
чисельності молоді, залученої 
до популяризації та 
утвердження здорового і 
безпечного способу життя та 
культури здоров’я; розвиток 
існуючих та створення нових 
інфраструктурних об’єктів з 
метою створення належних 
умов для залучення молоді до 
здорового способу життя; 
популяризація формальних та 
неформальних видів спорту та 
видів молодіжної активності, 
спрямованих на 
популяризацію здорового 
способу життя; масове 
інформування молоді щодо  
наслідків впливу негативних 
звичок

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад

2.2. Організація заходів, спрямованих на протидію 
розповсюдженню вживання психоактивних речовин, 
алкоголю, тютюну, залежності від комп’ютерних ігор, 
інтернет-залежності та інших форм залежності

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради 
територіальних громад , іститути 
громадянського суспільства

міські (міст обласного 
значення)

бюджети територіальних 
громад



2021-2025 13 12,9 16,8 19,7 20,6

23 25 25 27 28

Разом за завданням 2 Всього 627,3 642,5 458,9 482,9 502,1

обласний бюджет 120 125 125 125 125

339,1 366,5 142 156,3 168,8

168,2 151 191,9 201,6 208,3

3. Розвиток компетентностей та підвищення спроможності молоді

2021-2025 обласний бюджет 100 110 110 110 110

13 12,9 16,8 19,7 20,6

23 25 25 27 28

2021-2025 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2021-2025

Збільшення до 30 відсотків 
чисельності молоді, залученої 
до популяризації та 
утвердження здорового і 
безпечного способу життя та 
культури здоров’я; розвиток 
існуючих та створення нових 
інфраструктурних об’єктів з 
метою створення належних 
умов для залучення молоді до 
здорового способу життя; 
популяризація формальних та 
неформальних видів спорту та 
видів молодіжної активності, 
спрямованих на 
популяризацію здорового 
способу життя; масове 
інформування молоді щодо  
наслідків впливу негативних 
звичок

2.3. Запобігання поширенню інфекційних хвороб, в 
тому числі ВІЛ-інфекції та інших інфекцій, що 
передаються статевим шляхом (проведення  акцій до 
тематичних дат: Всесвітнього дня пам’яті померлих 
від СНІДу, Міжнародного дня проти насилля, 
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Всесвітнього 
дня без тютюну (проти тютюнопаління)

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради 
територіальних громад , іститути 
громадянського суспільства

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад

3.1. Організація заходів з формування у молоді 
розуміння потреби навчання впродовж усього життя та 
її особистісного та професійного розвитку, отримання 
відповідних компетентностей   (обласний форум для 
молоді, тренігни, навчання, круглі столи та ін.)

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради 
територіальних громад , іститути 
громадянського суспільства

Створення цілісної системи 
неформальної освіти 
молоді; забезпечення 
підвищення професійного 
та кваліфікаційного рівня 
працівників та спеціалістів 
по роботі з молоддю міст та 
районів області; 
підвищення рівня 
активності молоді в містах 
та районах, підвищивши 
рівень зацікавленості та 
участі місцевої влади у 
реалізації молодіжної 
політики на місцях; 
урізноманітнення та 
впровадження у роботу, як 
обов'язкових та 
максимально ефективних 
форм та заходів 
неформальної освіти.
Підтримка та розвиток 
установ по роботі з 
молоддю.

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад

3.2 Організація заходів, спрямованих на розвиток 
лідерства, лідерських навичок (саморозвиток, 
міжособистісні стосунки та суспільна 
відповідальність) 

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради  
територіальних громад , іститути 
громадянського суспільства

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад

3.3. Розвиток мережі установ, які працюють з 
молоддю, розвиток молодіжних центрів

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради 
територіальних громад 

міські (міст обласного 
значення) 

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

бюджети територіальних 
громад

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет



2021-2025 9,6 9,6 10,2 10,2 11

17 18 19 20 21

2021-2025 обласний бюджет 50 60 60 60 60

Разом за завданням 3 Всього 212,6 235,5 241 246,9 250,6

обласний бюджет 150 170 170 170 170

22,6 22,5 27 29,9 31,6

40 43 44 47 49

4. Підтримка соціально вразливої молоді 

2021-2025 обласний бюджет 330 350 370 380 400

46 49,5 55 57,5 59

48 54 55 57 57

2021-2025 0 0 0 0 0

Створення цілісної системи 
неформальної освіти 
молоді; забезпечення 
підвищення професійного 
та кваліфікаційного рівня 
працівників та спеціалістів 
по роботі з молоддю міст та 
районів області; 
підвищення рівня 
активності молоді в містах 
та районах, підвищивши 
рівень зацікавленості та 
участі місцевої влади у 
реалізації молодіжної 
політики на місцях; 
урізноманітнення та 
впровадження у роботу, як 
обов'язкових та 
максимально ефективних 
форм та заходів 
неформальної освіти.
Підтримка та розвиток 
установ по роботі з 
молоддю.

3.4. Формування культури підприємництва серед 
молоді, підтримку молодіжного підприємництва, у 
тому числі соціального, розвиток інноваційного 
потенціалу молоді, молодіжних стартапів, креативних 
індустрій;

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради 
територіальних громад , іститути 
громадянського суспільства

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад

3.5. Участь українських молодіжних делегацій, команд 
Одеської області у всеукраїнських та міжнародних 
акціях, іграх (в т.ч. компютерних змагань), конкурсах, 
засіданнях за круглим столом, дебатах, семінарах, 
виставках, семінарах-тренінгах, тренінгах, 
конференціях, форумах, фестивалях, пленерах, 
наметових таборах, вишколах, походах, концертах та 
інших заходах

Департамент освіти і науки Одеської 
ОДА, Одеський обласний центр 
патріотичного виховання та організації 
дозвілля дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради 
територіальних громад , іститути 
громадянського суспільства

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад

4.1. Заходи підтримки та заохочення молоді з 
інвалідністю для включення та повноцінної участі у 
економічному, соціальному та громадському житті 
(Професійне навчання молодих осіб з інвалідністю) 

Департамент сімейної та соціальної 
політики, райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення, ради 
територіальних громад, іститути 
громадянського суспільства

Створення робочих місць, за 
рахунок своєї праці і 
отримання за це трудової 
винагороди; поліпшення 
добробуту молодих осіб з 
інвалідністю та їх сімей, 
створення сприятливих умов 
для соціально вразливої молоді

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад

4.2. Розвиток навичок самостійного життя, зокрема з 
фокусом на підлітків з сімей, що перебувають у 
складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, 
вихованців та випускників інтернатних закладів, 
молодих сімей, які потребують допомоги, молодих 
людей з різними видами залежності, їхньої соціалізації

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради 
територіальних громад 

міські (міст обласного 
значення) бюджети 
територіальних громадт



2021-2025 250 250 250 300 300

150 131 152 155 155

Разом за завданням 4 Всього 824 834,5 882 949,5 971

обласний бюджет 330 350 370 380 400

296 299,5 305 357,5 359

198 185 207 212 212

Разом за програмою Всього 6187,5 6208,4 6472,7 6276,5 6373,1

3792 3859 3879 3889 3909

1423,8 1366,7 1418,7 1302 1333,9

971,7 982,7 1175 1085,5 1130,2

                                     

Створення робочих місць, за 
рахунок своєї праці і 
отримання за це трудової 
винагороди; поліпшення 
добробуту молодих осіб з 
інвалідністю та їх сімей, 
створення сприятливих умов 
для соціально вразливої молоді

4.3. Здійснення заходів із забезпечення житлом 
окремих категорій молоді, зокрема з числа учасників 
бойових дій, внутрішньо переміщених осіб з числа 
молоді, молодих сімей

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, ради 
територіальних громад 

міські (міст обласного 
значення) бюджети

бюджети територіальних 
громад

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад

З них:             обласний 
бюджет

міські (міст обласного 
значення) 

бюджети територіальних 
громад


