
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 24.12.2020 № 114          4 сесія 8 скликання  

         м. Вінниця 
 
 

 
Про затвердження «Програми 
«Місто молодих» на 2021-2023 роки 
 
 

 
 

З метою створення комфортного середовища для самореалізації,  активного 
залучення до суспільно-громадського життя молоді, яка постійно мешкає або 
навчається у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної 
громади, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 та частиною 1 статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити «Програму «Місто молодих» на 2021-2023 роки» згідно з додатком 
до даного рішення.  

2. Рішення Вінницької міської ради від 30.10.2015 р. № 2319, зі змінами, яким 
затверджено «Програму «Місто молодих» на 2016-2020 роки» втрачає чинність 
з 01.01.2021 року.   

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту (Малінін В.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                        С. Моргунов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток      
 до рішення міської ради   
 від 24.12.2020 № 114  

 
 

ПРОГРАМА 
«Місто молодих» на 2021-2023 роки 

 
1. ПАСПОРТ 

Програми «Місто молодих» на 2021-2023 роки 
(далі – Програма) 

 

1 

Дата, номер і назва 
розпорядчого документу 
про розроблення 
Програми    

Закон України від 05.02.1993р №2998-XII «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (зі 
змінами). 

2 Розробник Програми Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. 

3 Співрозробники –
співвиконавці Програми 

Вінницька молодіжна рада, комунальний заклад «Центр 
підліткових клубів за місцем проживання», комунальний 
заклад «Міський центр  соціально – психологічної 
реабілітації дітей та молоді з обмеженими фізичними 
можливостями «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Програма є 
основою для функціонування вищевказаних комунальних 
закладів  

4 Відповідальний 
виконавець програми Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. 

5 Цільові групи програми 

Молодь віком від 14 до 35 років, яка постійно мешкає або 
навчається у населених пунктах, що входять до Вінницької 
міської територіальної громади (далі Вінницька міська ТГ). 
Молодіжні громадські організації, органи учнівського та 
студентського самоврядування. 
Молодь з обмеженими фізичними можливостями. 
Виконавчі органи міської ради, до повноважень яких 
входить робота з молоддю. 

6 Терміни реалізації 
програми 2021-2023 роки 

 7 Мета Програми 

Створення комфортного середовища для самореалізації, 
активного залучення до суспільно-громадського життя 
молоді, яка постійно мешкає або навчається у населених 
пунктах, що входять до Вінницької міської ТГ. 
 



 8 
Зв’язок з КІРМ 2030 та 
назва стратегічного 
проекту(ів), якщо такі є 

Концепція інтегрованого розвитку м. Вінниця 2030: 
Візія 1. «Комфортне, культурне та соціально відповідальне 
місто», стратегічна ціль 7 «Комфортне середовище для 
самореалізації молоді та її активного залучення до 
суспільно-громадського життя міста»; Галузь 
життєдіяльності міста «Освіта, піклування про дітей та 
молодь», ціль 3 «Комфортне середовище для самореалізації 
молоді та її активного залучення до суспільно-громадського 
життя міста».  
Візія 2. «Конкурентоспроможне українське місто на мапі 
Східної Європи»; Галузь життєдіяльності міста 
«Економіка, зайнятість і конкурентоспроможність, 
маркетинг, туризм», ціль 3 «Розвиток людського капіталу і 
трансферу технологій». 
 

9 

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми протягом 
усього терміну 
виконання, всього, 
тис.грн 

48237,208 

 з них:  

 
- кошти бюджету 
Вінницької міської ТГ, 
тис.грн 

48237,208 

10 Очікувані результати 
виконання програми 

Забезпечення нового рівня інформованості та обізнаності 
молоді з суспільно-значущих питань. 
Створення умов для активної участі молоді у протидії 
поширення в молодіжному середовищі різних форм 
агресивної та антисоціальної поведінки. 
Підвищення зацікавленості молоді до здобуття освіти, яка б 
задовольняла потреби економічного та соціального 
розвитку населених пунктів, що входять до Вінницької 
міської ТГ. 
Створення сприятливих умов для соціального становлення 
та розвитку молоді Вінницької міської ТГ, залучення 
молодих громадян з різними видами інвалідності до 
повноцінного громадського життя у територіальній громаді 
та створення умов для їх самореалізації. 
Формування високого рівня позитивного світогляду молоді 
на основі почуття патріотизму до країни, національної 
самосвідомості, духовно-моральних, культурних, 
загальнолюдських цінностей. 
Охоплення молодіжними заходами соціально-незахищених 
категорій молоді і молоді з особливими потребами. 
Сприяння вибору майбутньої професії, отримання 
практичних навичок стажування. 
Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку 
змістовного дозвілля. 
Створення умов для широкого залучення молоді до 
здорового і безпечного способу життя. 
 

 
 
 
 



2. Визначення проблеми, 
 на розв'язання якої спрямована Програма 

  
2.1. Аналіз інформації та статистичних даних.  

 
Молодь – це люди, що переходять від дитинства до дорослості. Цей перехід 

супроводжується змінами в процесі дорослішання, здобуттям самостійності та 
відчуттям відповідальності, зміною оточення та контексту, формуванням 
цінностей, зростанням включеності у суспільне життя. Молодь є важливою 
складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального 
потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від 
свідомості та активності молоді значною мірою залежить процес державотворення.  

Згідно з нормами Закону України «Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні» до молоді належать громадяни віком від 14 до 35 років. 

Згідно дослідження GfK Ukraine – 2019 (опитування мешканців у місті 
Вінниця) визначальною рисою Вінниці порівняно до інших міст є сприйняття його 
як міста для молоді. Таке сприйняття відповідає оптимізму молоді щодо 
можливостей реалізації у місті. Серед опитаних у віці 18-25 років частка тих, що 
впевнені у можливостях реалізації у місті, становить 52%, що є вище, ніж серед 
усіх опитаних загалом. 

Протягом останніх років спостерігається зменшення чисельності молоді віком 
від 14 до 35 років. На початок 2020 року (за даними моніторингу) на території 
Вінницької міської ТГ кількість молодих людей становила 107,1 тис. чол. та 
зменшилась порівняно з 2015 роком на 11,6%.  

 
Таблиця 2.1.1 

 
Кількість молоді віком 14-35 років, яка постійно мешкає або навчається на 

території м. Вінниці 
та кількість молоді даного віку в інших містах України 

міста України  2015 2016 2017 2018 2019 

м. Вінниця 121143 117286 114176 110191 107134 
м. Херсон 86548 83949 81549 78959 75516 
м. Чернігів 88250 84668 80956 76422 69940 
м. Рівне 84352 81122 78395 76338 73035 
м. Івано-Франківськ  37863 

 
40950 44037 47140 51492 

Джерело інформації: дані Державного комітету статистики України. 
 

Зменшується кількість студентів, які навчаються у закладах фахової 
передвищої та вищої освіти, розташованих в місті та учнів, які навчаються у закладах 
профтехосвіти.  

 
 
 
 



Таблиця 2.1.2 
 
 

Кількість молоді, яка навчається у закладах фахової передвищої, вищої освіти 
та профтехосвіти на території м. Вінниці 

Дані по  
м. Вінниці 2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 2019/2020 

Кількість 
студентів, які 
навчаються у 
закладах фахової 
передвищої та 
вищої освіти 

46300 45800 45200 43900 41400 

Кількість учнів, 
які навчаються у 
закладах 
профтехосвіти 

5581 5350 4954 4600 4499 

Загальна 
кількість 
молоді, що 
навчається у 
закладах 
фахової 
передвищої, 
вищої освіти та 
профтехосвіти 
на території                     
м. Вінниці 

51881 51150 50154 48500 45899 

Джерело інформації: дані Департаменту освіти і науки Вінницької обласної 
державної адміністрації та Державного комітету статистики України. 
 

На жаль, в місті зберігаються негативні тенденції соціально-демографічних 
характеристик молоді: продовжується процес зменшення чисельності молодих 
людей та зниження їхньої питомої ваги в загальній кількості населення міста (це 
можна пов’язати зі спадом народжуваності у період 1990–2000 рр.) 

 
Також, в сучасних умовах у молодіжному середовищі існують ряд проблем: 

• фізичне та психічне здоров’я: 
Згідно дослідження GfK Ukraine – 2019 (опитування мешканців у місті Вінниця) 

% респондентів, які звернулися до медичних закладів (за віковими групами) 
протягом першого півріччя 2019 року: 



 
Рис.2.1.1., % респондентів, які звернулися до медичних закладів 

протягом року 
• проблеми з працевлаштуванням. Згідно дослідження GfK Ukraine – 2019 

(опитування мешканців у місті Вінниця) серед осіб у віці 20-34 роки, які 
закінчили навчання в останні 3 роки, рівень зайнятості становить 56%; 

• відсутність забезпечення житлом (зокрема, існуючий механізм 
кредитування будівництва (реконструкції) та придбання житла для 
молодих сімей та одиноких молодих громадян не забезпечує захисту 
інтересів держави і молоді та створення сприятливих умов для розвитку 
молодіжного будівництва); 

• професійне самовизначення (не синхронізованість потреб міста з 
напрямками підготовки фахівців у закладах фахової передвищої, вищої 
освіти та профтехосвіти). Велика кількість молодих людей отримують 
вищу освіту, але не працевлаштовуються за фахом. Не знаходячи собі 
місця в професії йдуть на перекваліфікацію. 

 
Згідно дослідження GfK Ukraine – 2019 (опитування мешканців у 

місті Вінниця): 
 

 
                          Рис. 2.1.2., % респондентів, які отримали ступінь освіти 

 
 

60%

80%

26%

18%

54%

64%

40%

19%

60%

80%

34%

25%

61%

79%

25%

12%

57%

82%

19%

15%

69%

90%

14%

20%

% респондентів, які 
зверталися до медичних 
закладів протягом року

Комунальний медичний 
заклад загальної 

практики
Приватний медичний 
заклад або приватний 

лiкар
Спецiалiзований 

обласний або державний 
заклад

1%

8%

13%

22%

14%

41%

1%

Неповна середня освiта 

Повна загальна середня освiта 

Професiйно-технiчна освiта 

Молодший спецiалiст 

Бакалавр

Спецiалiст, магiстр 

Науковий ступiнь 



 
                     Рис. 2.1.3., % респондентів, які відвідали навчальні курси, 

               семінари, тренінги 
 

• відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної 
політики на державному рівні (негативні наслідки радянського 
минулого в нормах чинного законодавства, що регулюють молодіжну 
політику). 

Крім вище вказаних викликів також існують проблеми такі як:  
• вживання шкідливих речовин; 
• міграція (навчання та пошук роботи); 
• інтернет і комп'ютерна залежність; 
• пасивність молоді; 
• рівень злочинності у молодіжному середовищі; 
• булінг. 
Для кращого розуміння вищевказаних викликів необхідно проводити 

комплексні соціологічні дослідження. 
  

2.2. Аналіз нормативно-правової бази.  
 

Сфера молодіжної політики в Україні регламентується такими основними 
нормативними актами:  

- Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 
15 грудня 1992 р, визначає місце державної молодіжної політики в діяльності 
держави, головні її завдання та принципи здійснення; 

- Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні» від 5 лютого 1993 р., визначає основні напрями реалізації державної 
молодіжної політики в Україні щодо соціального становлення та розвитку молоді, 
загальні засади створення соціально-економічних, організаційних, політико-
правових умов соціального становлення та розвитку молодих громадян в інтересах 
особистості, суспільства та держави;  

- Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 1 грудня 
1998 р., визначає особливості організаційних і правових засад утворення та 
діяльності об’єднань молодих громадян, а також державні гарантії забезпечення їх 
діяльності. Також, визначає, що молодіжні громадські організації об’єднують 
громадян віком від 14 до 28 років та мають на меті діяльність, спрямовану на 
задоволення та захист їхніх законних економічних,  соціальних, духовних, творчих 
та спільних інтересів. 
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Програма розроблена з врахуванням завдань і пріоритетів викладених у: 
- «Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2030 

року», основною метою якої є створення сприятливих умов для 
«інтелектуального, морального та фізичного» розвитку молоді та 
забезпечення її участі у розробці та реалізації молодіжної політики на 
національному та місцевому рівнях; 

- Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 
2021-2025 роки, відповідно до якої передбачається ряд нових концепцій та 
завдань, зокрема, участь молоді, роботу з молоддю, функцію/професію 
молодіжного працівника, створення молодіжних центрів та активне 
громадянство; 

- Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниця 2030, відповідно до якої 
передбачається створення комфортного середовища для самореалізації 
молоді та її активне залучення до суспільно-громадського життя міста.  

Разом з тим, слід зазначити, що на даний час нормативно-правове забезпечення 
є несистематизованим, що ускладнює його застосування, тому існує потреба 
оптимізації механізмів реалізації законодавства у молодіжній сфері відповідно до 
сучасних реалій. Водночас, на думку експертів (науковців, управлінців, 
працівників регіональних молодіжних структур), нормативно-правова база роботи 
з молоддю потребує удосконалення, насамперед, у напрямах імплементації 
кращого закордонного досвіду роботи з молоддю. 

 
2.3. Опис успішних прикладів.  

 
Навчання молоді 

 
Студент у Німеччині в середньому витрачає близько 800 євро на місяць. При 

цьому, за даними дослідницького інституту Allensbach Forschungsinstitut, дві 
третини учнів стикаються з грошовими проблемами під час навчання у Німеччині 
в подальшому шукаючи програми для отримання стипендії. Саме з такою метою 
була заснована інтернет-платформа для пошуку стипендій MyStipendium.de. Дану 
ініціативу підтримали багато відомих політиків і громадських діячів. У 2012 році 
проект був відзначений кількома нагородами - в конкурсі "Німеччина - країна ідей" 
(Deutschland Land der Ideen) і "Вузівська перлина" (Hochschulperle). Актуальність 
потреби студентів, доводить і число відвідувачів порталу: близько 50 тисяч на 
місяць. 

   MyStipendium.de - найбільша німецька база даних стипендій для студентів і 
аспірантів німецьких вузів, які перебувають на різних стадіях навчання. Стипендії 
тут можуть знайти і той, хто збирається пройти практику за кордоном або провести 
семестр з обміну у закордонному університеті. 
          Користування порталом абсолютно безкоштовне. Головна вимога - знання 
німецької мови. Оптимальний підбір забезпечує спеціально розроблений алгоритм. 
Користувач має заповнити анкету і завести свій профіль. Чим більше відомостей 
про себе він розміщує, тим більше шансів знайти відповідну стипендію. 

Тим, хто збирається їхати на навчання до Німеччини, важливо точно знати, в 
який вуз і на яку спеціальність їм хотілося б вступити. Без цих відомостей пошук 
стипендій на порталі неможливий. В цілому, сайт пропонує близько 30 критеріїв 
пошуку. Результат з'являється вже через кілька хвилин. 

 

http://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/


Працевлаштування молоді 
 

У Франції діє національна мережа «Місцевої служби», утворена з 100 
локальних центрів і спрямована на професійний та соціально-культурний розвиток 
непрацюючої молоді. Концепція роботи центру грунтується на оптимальному 
поєднанні професійного навчання, задоволення соціальних потреб молоді та 
дозвіллєвих запитів і бажань. Засадничим принципом діяльності «Місцевої 
служби» є інтеграція молоді в соціально-культурну політику місцевого рівня, а 
тому Служба тісно співпрацює з дозвіллєвими установами та об’єднаннями. В 
зарубіжних країнах створюється ряд програм для професійної орієнтації молоді, у 
формуванні й реалізації яких беруть участь державні організації, заклади клубного 
типу, представники ділових, культурно-мистецьких і наукових кіл. У м.Оберхаузен 
(Німеччина) з ініціативи місцевих органів влади створено мережу центрів для 
підготовки й працевлаштування молоді «Вербундсистем», метою яких є: надання 
послуг для поглиблення професійної підготовки, набуття необхідних професійних 
знань, умінь, навичок для пошуку роботи. Дозвіллєва робота з різними категоріями 
населення складається з таких базових елементів, як школа, місцевий комітет з 
працевлаштування, молодіжна служба, система навчання на виробництві. 

 
Дозвілля молоді 

 
Серед багатьох зарубіжних дозвіллєвих установ вирізняються своєю 

діяльністю клуби при навчальних закладах Франції. Найпоширенішими серед них 
є:                

- «Батьківські клуби», мета яких полягає у наданні допомоги дітям у засвоєнні 
різноманітних знань, у набутті вмінь і навичок, в ефективному опануванні 
шкільної програми, налагодженні взаєморозуміння між поколіннями;  
- клуби «Преса в школі», головним завданням яких є формування об’єктивної 
інформації для самоосвіти та поглиблення знань;  
- клуби профорієнтаційного спрямування, що знайомлять з історією певного 
фаху, його значимістю для суспільства, з характером та умовами роботи, з 
професійними вимогами, можливостями професійного зростання, попитом на 
ту чи іншу спеціальність на ринку праці, інформують про позитивні й негативні 
особливості роботи. Головною метою таких клубів є інформаційна допомога, 
вирішення професійно-орієнтаційних проблем молоді та сприяння в 
працевлаштуванні;  
- клуби «Молодий лідер», що становлять систему соціалізації підлітків з 
організаторськими здібностями і навчають їх культурі та психологічним 
основам управління, поглиблюють політичні знання;  
- спортивні клуби (тенісні, акробатики, легкої атлетики, ігрових видів спорту), 
головним завданням яких є підвищення престижу здорового способу життя для 
молодого покоління. Дозвіллєва спортивна діяльність в шкільних клубах 
координується шкільними асоціаціями з різних видів спорту: шкільна 
футбольна асоціація, шкільна асоціація крикету, шкільна парусна асоціація.  

Підліткові й молодіжні клуби створюються як автономні громадські 
організації та установи при місцевих органах влади, соціальних службах, освітніх 
закладах, релігійних організаціях, окремих підприємствах. 

 
 



2.4. Визначення напряму.  
 
У 2018 році Міністерством молоді та спорту України разом із представниками 

державного та громадського секторів, місцевого самоврядування, експертами, 
молодіжними лідерами напрацьована модель реалізації молодіжної політики в 
умовах децентралізації. Модель описує мету, цілі, основні принципи участі молоді, 
суб’єкти, функції, рівні участі, інструменти реалізації  та оцінювання. Формує 
новий підхід організації діяльності – від «роботи з молоддю» до «молодіжної 
участі», ґрунтується на міжсекторальній взаємодії і враховує територіальні 
особливості молодіжної роботи відповідно до конкретних потреб молоді. 

Також, у переглянутій Європейській хартії про участь молоді в громадському 
житті на місцевому та регіональному рівні, яка була прийнята у 2003 році 
Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи, зазначається, що важливим 
є питання щодо активного залучення молоді до ухвалення рішень, а також процесу 
формування та реалізації молодіжної політики на місцевому рівні. Визначене 
Хартією поняття участі також свідчить про зміну підходу до молодих людей та до 
залучення молоді до громадського життя. Молодь не розглядається як група, яка 
потребує захисту та допомоги (проблемний підхід), або як об’єкт втручання 
дорослих, або об’єкт молодіжної політики. Під поняттям «молодь» розуміються 
активні учасники життя суспільства чи організацій, партнери з великим 
потенціалом, сповнені сил й талантів. 

Сучасна модель молодіжної політики територіальної громади в умовах 
розширення міжнародного співробітництва як основа формування відповідних 
механізмів має ґрунтуватися на принципах, на основі яких будується поширена у 
світі модель партнерства. Серед таких принципів слід вказати наступні:  

- безпосередня участь (залучення молоді до формування і реалізації політики, 
що стосується інтересів самої молоді); 

-  проблемоорієнтованість і ситуативність (перехід до гнучких локальних 
проєктів, що максимально наближені до конкретних потреб і проблем молоді 
певної прикордонної території); 

- диференційованість (забезпечення різноманітності підходів до різних груп 
молоді в межах єдиної системи соціальних гарантій для всіх категорій молоді),  

- обмежене втручання (підтримка недержавних молодіжних організацій, 
підвищення активності яких передбачає зменшення втручання держави у процес 
реалізації державної молодіжної політики). 

 Для створення таких умов необхідний обмін досвідом між студентством і 
молоддю, отримання досвіду та широке знайомство з молоддю інших країн. 

Програма ґрунтується на аналізі стану і проблем розвитку молоді, результатах 
виконання попередніх міських програм роботи з молоддю, визначає проблемні 
питання, окреслює цілі, завдання та комплекс заходів щодо їх реалізації. Заходи 
Програми спрямовані на: 

 - активну участь молоді Вінницької міської ТГ у розбудові громадянського 
суспільства та прийнятті рішень, залучення молоді до реалізації державної 
молодіжної політики; 

-  підвищення молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності 
суспільства; 

- активізацію діяльності молодіжних громадських організацій територіальної 
громади; 

- підвищення якості роботи органів студентського самоврядування; 



- створення умов для повноцінної самореалізації молоді, її творчого 
потенціалу; 

- популяризацію волонтерського руху; 
- підвищення національної гідності та патріотичної свідомості, популяризацію 

національної культури; 
- зменшення негативних явищ у молодіжному середовищі; 
- інтеграцію молоді до світової та європейської молодіжної спільноти, обміну 

досвідом молоді на міському, обласному та всеукраїнському рівнях; 
- створення та функціонування молодіжного інформаційного простору. 
 

3.  Мета  Програми 
 

Створення комфортного середовища для самореалізації, активного залучення 
до суспільно-громадського життя молоді, яка постійно мешкає або навчається у 
населених пунктах, що входять до Вінницької міської ТГ. 
 

4. Пріоритетні завдання Програми.  
 

I. Здоровий та безпечний спосіб життя. 
II. Забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами. 
III. Зайнятість молоді (сприяння вибору майбутньої професії, отримання 
практичних навичок стажування). 
IV. Громадянськість та патріотизм (здійснення заходів, спрямованих на 
утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської 
позиції молоді; розвиток молодіжного руху, студентського та учнівського 
самоврядування). 
V. Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля 
молоді. 
 

5.  Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи 
виконання Програми. 

 
Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми реалізації молодіжної 
політики територіальної громади є: 
 організація студентських наукових та культурно-просвітницьких обмінів 

між профільними навчальними закладами країн Європи (Міжнародні 
студентські обміни); розробка програми обмінів студентами між містами-
побратимами Вінниці (програми міжнародного студентського обміну) та 
культурно-просвітницьких обмінів між профільними навчальними 
закладами країн Європи з метою їх працевлаштування у місті та 
використання набутого досвіду для потреб громади; 

 проведення відкритих «ярмарків вакансій» для студентів навчальних 
закладів спільно з центрами зайнятості (ярмарки вакансій для студентів); 

 реалізація молодіжних проєктів щодо патріотичного виховання молоді 
спільно з представниками правоохоронних органів, військових, 
парамедиків, МНС та інше (молодіжні проєкти щодо патріотичного 
виховання молоді); 



 розширення мережі клубів за місцем проживання в районах 
територіальної громади, які недостатньо охоплені мережею таких клубів 
для організації дозвілля молоді; 

 формування системи постійного навчання та безперервного 
самовдосконалення із залученням найкращих експертів і менторів. 
Проведення бізнес-івентів, а саме: форумів, семінарів, тренінгів. 
Створення освітніх платформ для місцевого бізнесу, бізнес-школи. 
Проведення наукових, культурних, мистецьких виставок, конкурсів і 
фестивалів.  

Орієнтовні обсяги фінансування заходів, строки та етапи виконання 
пріоритетних завдань програми викладені в інформації щодо напрямків діяльності 
та заходів Програми. 

6. Зв’язок із стратегічними документами розвитку Вінницької міської ТГ, 
Вінницької області і держави. 

 
Відповідно Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 

2030 року недостатній рівень активності, великий розрив між компетенціями та 
потребами ринку праці, демографічні проблеми, низька підприємливість і 
мобільність,  високий патерналізм (переконання, що хтось має прийти і вирішити 
мої проблеми), серйозні безпекові виклики (а вони перешкоджають самореалізації 
та призводять до низької тривалості життя). 

Відповідно візії 1 «Комфортне, культурне та соціально відповідальне місто» 
Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниця 2030 зниження рівня загальної 
культури населення, ухвалення рішень стосовно дітей і молоді без урахування 
їхнього бачення, нерозвиненому приватному секторі у соціально-культурній сфері, 
погіршенні здоров'я населення через низький рівень життя, недотриманні 
принципів здорового способу життя, низькій якості питної води, пасивній позиції 
громадян щодо медичної та фізичної культури загалом. Недостатня популяризація 
здорового способу життя, відсутність у місцевих ЗМІ профілактичних спортивних 
і медичних програм, застаріла матеріально-технічна база, відсутність сучасної 
інфраструктури, яка повною мірою задовольняла б потреби населення, пасивний 
відпочинок (значна частина населення проводить вільний час, сидячи біля 
персонального комп'ютера в мережі Інтернет або в кафе і ресторанах, замість 
активного відпочинку); відтік кадрів за кордон; низький рівень задоволеності 
містян медичними послугами; нерозкритий потенціал для проведення дозвілля і 
заняття спортом у паркових зонах. 

Також, відповідно візії 2 «Конкурентоспроможне українське місто на мапі 
Східної Європи» Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниця 2030 Вінниця є 
студентським містом. Понад 40 тисяч студентів, зокрема іноземних із 42 країн 
світу, навчаються у 14 вищих навчальних закладах. Найпотужніші університети – 
Вінницький національний технічний, Донецький національний ім. В. Стуса, 
Вінницький національний медичний ім. М. Пирогова та Вінницький національний 
аграрний – є основою забезпечення економіки міста кваліфікованими кадрами. 
Також на території міста функціонують 9 професійно-технічних навчальних 
заклади, в яких навчається більше 5 000 осіб. Однак, незважаючи на наявність 
широкої мережі закладів вищої і професійно-технічної освіти на території міста, 
гостро стоїть питання підвищення якості підготовки спеціалістів високого рівня та 
їх відповідності вимогам ринку праці. 



Виконання Програми передбачає досягнення наступних цілей:   
 
-   Комфортне середовище для самореалізації молоді та її активного 

залучення до суспільно-громадського життя міста. 
Створення комфортного середовища для самореалізації молоді та її активне 

залучення до суспільно-громадського життя міста забезпечить: 
 новий рівень інформованості та обізнаності молоді у суспільно значущих 

питаннях життя України; 
 підвищення зацікавленості молоді у здобутті освіти, яка задовольняла би 

потреби економічного та соціального розвитку міста; 
 формування високого рівня позитивного світогляду молоді на основі 

почуття патріотизму до міста та країни, національної самосвідомості, 
духовно-моральних, культурних, загальнолюдських цінностей; 

 сприяння вибору майбутньої професії, отримання практичних навичок через 
стажування; 

 підтримку творчих ініціатив і сприятиме розвитку змістовного дозвілля; 
 умови для широкого залучення молоді до здорового і безпечного способу 

життя; 
 ефективний механізм співпраці та координації роботи навчальних закладів 

і роботодавців.  
 
-  Розвиток людського капіталу і трансферу технологій. 

 Забезпечення бізнесу кваліфікованими кадрами та розвиток бізнес-освіти. 
 

Таким чином, запровадження даної Програми цілком відповідає стратегічним 
пріоритетам і цілям Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період 
до 2030 року та Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниця 2030 та дасть 
можливість ефективно вирішувати значну кількість проблем, пов’язаних з 
реалізацією молодіжної політики у населених пунктах, що входять до Вінницької 
міської ТГ. 



7. Напрями діяльності та заходи Програми. 
 

№ 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
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Орієнтовані обсяги фінансування 
в розрізі років реалізації 

програми, тис.грн 
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1-й рік 2-й рік 3-й рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

7.1 
Здоровий та 

безпечний спосіб 
життя 

 

    1101,500 173,500 386,000 542,000 Створено умови 
для активної 
участі молоді у 
протидії 
поширення в 
молодіжному 
середовищі 
різних форм 
агресивної та 
антисоціальної 
поведінки. 
Залучено молодь 
до здорового і 
безпечного 
способу життя.   
Масове 
інформування 
молоді щодо 
наслідків впливу 
негативних 
звичок. 

7.1.1  Проводити інформаційно-
профілактичні та просвітницькі 
лекції, бесіди, тренінги, круглі 
столи, семінари, туристичні 
походи, виїзні акції, 
інформаційно-освітні та 
молодіжні форуми, зустрічі з 
відомими особистостями,  
тематичні шоу-програми,  
фестивалі, чемпіонати, конкурси, 
турніри, командні ігри щодо 
попередження й профілактики 
негативних явищ  та 
популяризації здорового способу 
життя у молодіжному середовищі 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання», 
Вінницька молодіжна 
рада, навчальні заклади 
(за згодою), органи 
учнівського та 
студентського 
самоврядування (за 
згодою), громадські 
організації (за згодою), 
Вінницький обласний 
центр профілактики та 
боротьби зі СНІДом (за 
згодою), Вінницький 
обласний наркологічний 
диспансер 
«Соціотерапія» (за 
згодою) 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    

7.1.2  Проводити заходи до 
Всесвітнього дня боротьби з 
тютюнопалінням, Всесвітнього 
дня боротьби зі зловживанням 
наркотиками й їхнім незаконним 
обігом, Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом, 
Всесвітнього дня тверезості й 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання», 
Вінницька молодіжна 
рада, навчальні заклади 
(за згодою), органи 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 



боротьби з алкоголізмом, 
Всесвітнього дня боротьби проти 
туберкульозу  та ін. із залученням 
учнівської та студентської молоді 
(у тому числі іноземних 
студентів), активу національних 
спільнот, громадських 
організацій, установ, навчальних 
закладів та підприємств  

учнівського та 
студентського 
самоврядування (за 
згодою),  громадські 
організації (за згодою),  
представники 
національних спільнот 
(за згодою), Вінницький 
обласний наркологічний 
диспансер 
«Соціотерапія» (за 
згодою) 

7.1.3  Сприяти громадським 
організаціям у проведенні заходів 
з питань профілактики 
негативних явищ, формування 
здорового способу життя та 
правової освіти молоді  

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання», 
Вінницька молодіжна 
рада, громадські 
організації (за згодою) 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ, 
інші 
джерела 
фінансуван
ня 

7.1.4  Забезпечити видання 
поліграфічної продукції щодо 
здорового способу життя, 
профілактики ВІЛ/СНІДу, 
туберкульозу, гепатиту, 
наркоманії, алкоголізму,  з 
формування навичок 
відповідальної безпечної 
поведінки, попередження 
можливих негативних дій 
відносно здоров'я 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання», 
Вінницька молодіжна 
рада  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.1.5  Організовувати заходи з 
пропаганди безпечної поведінки, 
безпеки життєдіяльності, знання 
правил дорожнього руху, безпеки 
поводження у місті, в т.ч.: акції, 
семінари, практичні заняття, 
тренінги в  підліткових клубах за 
місцем проживання, навчальних 
закладах, місцях масового 
відпочинку, парках, площах, тощо 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання» 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.1.6  Організовувати заходи щодо 
адаптації до корисного 
використання сучасних 
інформаційних технологій, 
профілактики негативного впливу 
Інтернету на підлітків та молодь 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання» 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 



7.1.7  Проведення промоційної кампанії 
«Соціологічне дослідження на 
тему здорового способу життя 
дітей та молоді» 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради,  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

     

7.2 Забезпечення умов 
для  самореалізації 
молоді з 
особливими 
потребами 
 

 

   11572,800 3593,900 3852,700 4126,200 Створено 
сприятливі 
умови для 
соціального 
становлення та 
розвитку молоді 
Вінницької 
міської ТГ, 
залучено 
молодих 
громадян з 
різними видами 
інвалідності до 
повноцінного 
громадського 
життя у  
територіальній 
громаді  та 
створено умови 
для їх 
самореалізації. 
Забезпечено 
супровід 
соціально-
незахищених 
категорій молоді 
і  молоді з 
інвалідністю. 

7.2.1  Забезпечити функціонування 
комунального закладу «Міський 
центр  соціально – психологічної 
реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями  
«Гармонія» імені Раїси Панасюк» 
(далі – Центр реабілітації 
«Гармонія» ім. Р. Панасюк) 

2021-2023 
р.р. 

Департамент соціальної 
політики міської ради,  
Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
Вінницький міський 
центр соціальних служб 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 
 

    

7.2.2  Надавати відповідно до 
державних стандартів соціальних 
послуг в межах завдань діяльності  
Центру реабілітації «Гармонія» 
ім. Р. Панасюк за рахунок 
бюджетних коштів соціальні 
послуги дітям та молоді з 
інвалідністю незалежно від 
доходу отримувачів соціальних 
послуг (зазначений захід 
переглянути після затвердження 
Урядом приведеного у 
відповідність вимогам ЗУ «Про 
соціальні послуги» Типового 
положення про центри соціально-
психологічної реабілітації дітей 
та молоді з функціональними 
обмеженнями) 

2021-2023 
р.р. 

Комунальний заклад 
«Міський центр  
соціально – 
психологічної 
реабілітації дітей та 
молоді з обмеженими 
фізичними 
можливостями 
«Гармонія» імені Раїси 
Панасюк, 
Департамент соціальної 
політики міської ради  
 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.2.3  Сприяти наданню громадськими 
організаціями та волонтерами 
транспортних послуг та фізичного 
супроводу дітям та молоді з 
обмеженими фізичними 
можливостями щоб дістатись до 
закладів, які надають соціальні, 
освітні, адміністративні послуги, 
медичну допомогу, здійснюють 
реабілітацію 

2021-2023 
р.р. 

Департамент соціальної 
політики міської ради,  
Комунальний заклад 
«Міський центр  
соціально – 
психологічної 
реабілітації дітей та 
молоді з обмеженими 
фізичними 
можливостями 
«Гармонія» імені Раїси 
Панасюк, 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ, 
інші 
джерела 
фінансуван
ня 



Громадська організація 
молоді з обмеженими 
фізичними 
можливостями 
«Гармонія», 
Громадські організації 
(за згодою) 

7.2.4  Організовувати та проводити для 
дітей та молоді з інвалідністю 
різноманітні конкурси, фестивалі, 
змагання, олімпіади, квести та 
інші заходи. Створювати клуби за 
інтересами 

2021-2023 
р.р. 

Комунальний заклад 
«Міський центр  
соціально – 
психологічної 
реабілітації дітей та 
молоді з обмеженими 
фізичними 
можливостями 
«Гармонія» імені Раїси 
Панасюк, 
Громадські організації 
(за згодою) 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.2.5  Розробити та випустити 
тематичні довідково – 
інформаційні матеріали щодо 
соціалізації молоді з інвалідністю 
та діяльності Центру «Гармонія»  
ім. Р. Панасюк 

2021-2023 
р.р. 

Комунальний заклад 
«Міський центр  
соціально – 
психологічної 
реабілітації дітей та 
молоді з обмеженими 
фізичними 
можливостями 
«Гармонія» імені Раїси 
Панасюк 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.2.6  Сприяти працевлаштуванню 
молоді з інвалідністю. Проводити 
для молоді з інвалідністю  
тренінги щодо навиків 
самообслуговування, поводження 
в трудовому колективі, вибору 
професії 

2021-2023 
р.р. 

Комунальний заклад 
«Міський центр  
соціально – 
психологічної 
реабілітації дітей та 
молоді з обмеженими 
фізичними 
можливостями 
«Гармонія» імені Раїси 
Панасюк 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.2.7  Проведення тренінгів, лекцій 
щодо особливостей спілкування 
та поводження з особами з 
інвалідністю «Уроки особливого 
етикету» для працівників і 
студентів соціальної, медичної 
сфери 

2021-2023 
р.р. 

Комунальний заклад 
«Міський центр  
соціально – 
психологічної 
реабілітації дітей та 
молоді з обмеженими 
фізичними 
можливостями 
«Гармонія» імені Раїси 
Панасюк 

Не 
потребує 
фінансуван
ня 



Громадська організація 
молоді з обмеженими 
фізичними 
можливостями 
«Гармонія» 

7.2.8  З метою соціальної адаптації 
сприяти активній участі дітей та 
молоді з інвалідністю у 
культурній, спортивній сферах 
життєдіяльності територіальної 
громади 

2021-2023 
р.р. 

Комунальний заклад 
«Міський центр  
соціально – 
психологічної 
реабілітації дітей та 
молоді з обмеженими 
фізичними 
можливостями 
«Гармонія» імені Раїси 
Панасюк 
Громадські організації 
(за згодою) 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ,  
інші 
джерела 
фінансу 

7.2.9  Інформувати молодь 
територіальної громади про 
волонтерський рух, залучати 
молодь до участі у волонтерській 
діяльності 

2021-2023 
р.р. 

Комунальний заклад 
«Міський центр  
соціально – 
психологічної 
реабілітації дітей та 
молоді з обмеженими 
фізичними 
можливостями 
«Гармонія» імені Раїси 
Панасюк, 
Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
Громадські організації 
(за згодою) 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ,  
інші 
джерела 
фінансу 

7.2.10  Сприяти організації доступного 
середовища для осіб з 
інвалідністю 

2021-2023 
р.р. 

Комунальний заклад 
«Міський центр  
соціально – 
психологічної 
реабілітації дітей та 
молоді з обмеженими 
фізичними 
можливостями 
«Гармонія» імені Раїси 
Панасюк 
Громадські організації 
(за згодою) 

Не 
потребує 
фінансуван
ня 

7.2.11  З метою  поширення інклюзивних 
практик,  протидії булінгу 
проводити семінари, тренінги, 
майстер-класи з популяризації і 
застосування інклюзивної 
літератури та власних 

2021-2023 
р.р. 

Комунальний заклад 
«Міський центр  
соціально – 
психологічної 
реабілітації дітей та 
молоді з обмеженими 

Інші 
джерела 
фінансуван
ня 

     



інформаційних матеріалів в 
освітньому та культурному 
просторі 

фізичними 
можливостями 
«Гармонія» імені Раїси 
Панасюк, 
Заклад культури 
«Вінницька міська 
централізована 
бібліотечна система», 
Департамент освіти 

7.2.12  Організувати в Центрі реабілітації  
«Гармонія» ім. Р. Панасюк 
надання соціальної допомоги 
«Раннє втручання». Створити на 
базі Центру реабілітації 
«Гармонія» ім. Р. Панасюк 
кімнату для надання соціальної 
допомоги «Раннє втручання» та 
обладнати її спеціальним 
інвентарем та необхідним 
обладнанням 

2021-2023 
р.р. 

Комунальний заклад 
«Міський центр  
соціально – 
психологічної 
реабілітації дітей та 
молоді з обмеженими 
фізичними 
можливостями 
«Гармонія» імені Раїси 
Панасюк, 
Департамент соціальної 
політики міської ради, 
Громадські організації 
(за згодою) 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

     

7.2.13  Організувати в Центрі реабілітації  
«Гармонія» ім. Р. Панасюк роботу 
майстерні по ремонту інвалідних 
візків та обміну реабілітаційним 
обладнанням 

2021-2023 
р.р. 

Комунальний заклад 
«Міський центр  
соціально – 
психологічної 
реабілітації дітей та 
молоді з обмеженими 
фізичними 
можливостями 
«Гармонія» імені Раїси 
Панасюк, 
Громадські організації 
(за згодою) 

Не 
потребує 
фінансуван
ня 

     

7.2.14  Сприяти створенню в 
клубах  комунального закладу 
«Центр підліткових клубів за 
місцем проживання» умов для 
позашкільної освіти дітей, 
підлітків та молоді з інвалідністю 
із урахуванням їх індивідуальних 
потреб, можливостей, здібностей 
та інтересів. Забезпечувати 
системну організаційно - 
методичну, консультативно- 
роз’яснювальну роботу 
серед  педагогів, батьків та 
гуртківців щодо важливості 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради,  
Комунальний заклад 
«Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання»  
 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

     



соціалізації дітей, підлітків та 
молоді з інвалідністю. 
Поступово оснащувати 
приміщення підліткових клубів 
пристосованими для осіб з 
інвалідністю меблями та 
обладнанням 

7.3 Зайнятість молоді 
(сприяння вибору 
майбутньої 
професії, 
отримання 
практичних 
навичок 
стажування) 
 

    1030,000 260,000 330,000 440,000 Підвищено 
зацікавленість 
молоді до 
здобуття освіти, 
що задовольняє 
потреби 
економічного та 
соціального 
розвитку 
населених 
пунктів, що 
входять до 
Вінницької 
міської ТГ. 
Обрано 
майбутню 
професію та 
отримано 
практичні 
навички 
стажування. 
 

7.3.1  Проводити  інформаційні 
загальноміські заходи,  наради, 
круглі столи, форуми, тренінги, 
семінари, акції, обговорення  з 
питань працевлаштування, 
побудови власної кар’єри,  вибору 
майбутньої професії, отримання 
теоретичних знань та практичних 
навичок стажування, підвищення 
цифрової грамотності молоді 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
Вінницький  міський  
центр зайнятості (за 
згодою) 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ, 
інші 
джерела 
фінансуван
ня 

    

7.3.2  Проводити профорієнтаційні 
експедиції та екскурсії для молоді 
на підприємства, які розташовані 
на території, що входить до 
Вінницької міської ТГ 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
Вінницький  міський  
центр зайнятості (за 
згодою) 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ, 
інші 
джерела 
фінансуван
ня 

7.3.3  Організовувати інформування 
молоді щодо послуг державної 
служби зайнятості  

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
Вінницький  міський  
центр зайнятості (за 
згодою) 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.3.4  Проводити профорієнтаційні 
зустрічі між студентами ВНЗ та 
роботодавцями, фахівцями 
підприємств, установ та 
організацій різних форм власності 
для ознайомлення з 
кваліфікаційними та 
практичними вимогами до 
професій і потребам ринку праці 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
Вінницький  міський  
центр зайнятості (за 
згодою) 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 



7.3.5  Організовувати заходи щодо 
популяризації професій, які є 
особливо дефіцитними на ринку 
праці  

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
професійно-технічні 
училища (за згодою),  
Вінницький  міський  
центр зайнятості (за 
згодою) 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.3.6  Готувати матеріали для молоді 
Вінницької міської ТГ (в т.ч. в 
друкованій та електронній 
формах) з інформацією про 
можливості працевлаштування  

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради,  
Вінницький  міський  
центр зайнятості (за 
згодою) 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ, 
інші 
джерела 
фінансуван
ня 

7.4 Громадянськість 
та патріотизм 
(здійснення 
заходів, 
спрямованих на 
утвердження 
патріотизму, 
громадянської 
свідомості й 
активної 
громадянської 
позиції молоді; 
розвиток 
молодіжного 
руху, 
студентського та 
учнівського 
самоврядування) 
 

    1126,800 246,800 370,000 510,000 Сформовано 
високий рівень 
позитивного 
світогляду 
молоді на основі 
почуття 
патріотизму до 
країни, 
національної 
самосвідомості, 
духовно-
моральних, 
культурних, 
загальнолюдськи
х цінностей. 

7.4.1  З метою ефективного врахування 
думки молоді при реалізації 
молодіжної політики забезпечити 
діяльність Вінницької молодіжної 
ради 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    

7.4.2  Створити єдину базу діючих 
молодіжних об’єднань з 
щорічним оновленням та з 
вільним доступом до неї в мережі 
Інтернет 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
Вінницька молодіжна 
рада  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.4.3  Проводити молодіжні форуми,  
конференцiї, навчання, тренінги, 
семінари, круглі столи та інші 
заходи, що спрямовані на 
вирiшення актуальних питань 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
Вінницька молодіжна 
рада  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 



молоді у т.ч. патріотичного 
виховання та популяризації 
національної культури, 
відродження та розвиток 
українського козацтва, 
вшанування історичної ролі 
козацтва у становленні 
української державності, 
вивчення традицій і звичаїв 
козаків  із залученням активної 
молоді 

7.4.4  З метою виховання у молоді 
правової культури, поваги до 
Конституції України, Законів 
України, державних символів – 
Герба, Прапора, Гімну України, а 
також   популяризації культури, 
традицій, звичаїв, побуту  
проводити молодіжні заходи до 
державних свят України у т.ч.  до 
Дня молодi, Дня Конституції, Дня 
Незалежності України, що 
сприяють пiдвищенню iнтересу 
молодi до проблем 
державотворення, розвитку 
демократiї та громадянського 
суспiльства, участi молодi у 
реалiзацiї державної молодiжної 
полiтики 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання», 
Вінницька молодіжна 
рада  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.4.5  Сприяти створенню та діяльності 
органiв студентського 
самоврядування,  студентських 
рад; здійснювати моніторинг їх 
діяльності; розробляти методичні 
рекомендації, поліграфічну 
продукцію;  створювати умови 
для  їх розвитку (щорічно 
організовувати та проводи 
студентський талант-шоу 
«Студенти мають талант» та ін.) 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
Вінницька молодіжна 
рада  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.4.6  Сприяти створенню молодіжних 
та інших громадських 
організацій, спрямованих на 
представництво інтересів та 
розвиток різноманітних категорій 
молоді Вінницької міської ТГ 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради 

Не 
потребує 
фінансуван
ня 

7.4.7  Сприяти розширенню 
туристично-краєзнавчої роботи 
для молоді, спрямованої на 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 



відродження національних 
традицій, формування 
національної свідомості підлітків 
та молоді та проводити освітньо-
інформаційні, туристично-
краєзнавчі екскурсії, роботу з 
вивчення історії рідного краю 

клубів за місцем 
проживання» 

7.4.8  Організовувати заходи та 
проводити конкурси зі сприяння 
патріотичному вихованню молоді 
до своєї країни і міста найкращих 
та європейських стандартів 
поводження молоді у 
громадських місцях, в т.ч. - «Я-
українець!», «Я-люблю 
Вінницю!», «Це-моє місто!», 
«Модна вишиванка», «Вінницькі 
євро стандарти», «День 
ввічливості», «Будь 
європейцем!», «Вінниця – 
європейське місто»,  ін.  

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання», 
Вінницька молодіжна 
рада  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.4.9  Проводити нагородження 
грамотами, стипендіями, 
грантами, подарунками 
талановиту молодь, що бере 
активну участь у розв’язанні 
актуальних соціально-
економічних проблем Вінницької 
міської ТГ, залучається до 
волонтерського руху  

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.4.10  Забезпечувати підготовку 
довідкової інформації (в т.ч. на 
друкованих та електронних 
носіях) для лідерів молодіжних 
організацій, щодо розвитку 
молодіжного руху, розвитку 
студентського та учнівського 
самоврядування  

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.4.11  Забезпечити співпрацю з 
громадськими організаціями, які 
реалізують суспільно-корисні 
проєкти для підлітків і молоді у 
населених пунктах, що входять до 
Вінницької міської ТГ, в т.ч.: 
організовувати навчальні 
семінари, круглі столи, 
консультації. Готувати і 
розповсюджувати інформаційні 
буклети, брошури щодо 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання» 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 



зазначених проєктів. Надавати 
для реалізації зазначених 
проєктів, в оренду приміщення КЗ 
«Центр підліткових клубів за 
місцем проживання» для 
організації роботи з підлітками та 
молоддю  

7.4.12  Проведення військово-
спортивного табору для молоді 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
Вінницька молодіжна 
рада, органи 
студентського 
самоврядування (за 
згодою), громадські 
організації міста (за 
згодою) 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.4.13  Сприяти соціальній адаптації 
(освітній, трудовій, громадсько-
політичній, дозвіллєвій) та 
створювати умови для 
підвищення соціальної активності 
молоді з числа переселенців із 
тимчасово окупованих територій 
та зони проведення  операції 
Об’єднаних сил (ООС) 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання», 
Вінницька молодіжна 
рада  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.4.14  Проведення культурно-
мистецьких та освітньо-виховних 
заходів, спрямованих на 
ознайомлення з історією та 
традиціями м. Вінниці, інших 
населених пунктів, що входять до 
складу  Вінницької міської ТГ та 
Вінницької області для дітей та 
молоді з тимчасово окупованих 
територій та зони проведення 
операції Об’єднаних сил (ООС) 

2021-2023 
р.р. 
 
 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання», 
Вінницька молодіжна 
рада  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.4.15  Проведення акції «Студентська 
молодь Вінниці – за чисте 
довкілля» 
 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КП ВМР  Муніципальна 
поліція 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

7.4.16  Проведення промоційної 
кампанії «Соціологічне 
дослідження у сфері 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді» 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

     

7.5 Підтримка 
творчих ініціатив 
та сприяння 
розвитку 

    34126,000 10504,100 11364,900 12257,000 Залучено молодь 
до змістовного 
дозвілля. 
Підтримано 



змістовного 
дозвілля молоді 
 

творчу 
активність 
молоді  на 
території 
Вінницької 
міської ТГ.  
 

7.5.1  З метою забезпечення 
змістовного дозвілля дітей та 
молоді за місцем проживання  
забезпечити функціонування 
комунального закладу «Центр 
підліткових клубів за місцем 
проживання» 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання» 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    

7.5.2   З метою об’єднання студентської 
молоді за спільними інтересами 
забезпечити діяльність 
молодіжного центру «Level 80», 
який створено на базі 
комунального закладу «Центр 
підліткових клубів за місцем 
проживання»  

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання», 
Вінницька молодіжна 
рада 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    

7.5.3  З метою забезпечення 
повноцінного розвитку  
здібностей і талантів дітей та 
молоді в м-ні Тяжилів реалізувати 
проєкт «Центр розвитку для дітей 
та молоді «Мрія» в м-ні Тяжилів», 
який є переможцем міського 
конкурсу «Бюджет громадських 
ініціатив м. Вінниці» у 2018 році.  
     За рахунок коштів 
передбачених в бюджеті 
Вінницької міської ТГ на 
реалізацію проєкту провести 
капітальний ремонт приміщення  
в мікрорайоні Тяжилів. Придбати 
необхідні матеріальні цінності, 
інвентар і обладнання для його 
облаштування. 

2021р.р. Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання» 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    

7.5.4  Проводити молодіжні творчі 
заходи до відзначення державних 
свят, зокрема, Дня Незалежності 
України, Дня Конституції, Дня 
Соборності, Дня молоді України,  
Міжнародного дня студентів, 
тощо.  

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання», 
Вінницька молодіжна 
рада  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    

7.5.5  Проводити молодіжні заходи до 
відзначення свят, зокрема, Нового 
року та Різдва Христового, 
Великодніх свят, Івана Купала, 
Дня Святого Миколая, Дня 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання», 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    



закоханих (Дня Святого 
Валентина), тощо 

Вінницька молодіжна 
рада  

7.5.6  Організовувати  та проводити  
культурно-масові та  суспільно 
корисні  заходи з популяризації 
молодіжної творчості, зокрема, 
літературні вечори, 
фотовиставки, екстрім-шоу, рок-
концерти,  фестивалі для молоді, 
танцювальні майстер-класи, 
флешмоби, творчі форуми, акції, 
квести та інше   для підлітків та 
молоді в місцях масового 
відпочинку жителів Вінницької 
міської ТГ та за місцем 
проживання 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання», 
Вінницька молодіжна 
рада  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

     

7.5.7  Готувати та розповсюджувати 
тематичні матеріали (в т.ч. у 
друкованому та електронному 
видах) щодо сучасних форм 
активного дозвілля молоді, 
альтернативного мистецтва, 
комп’ютерної творчості, ін.  

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання» 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    

7.5.8  Організувати заходи з адаптації 
до вінницької громади учнів та 
студентів, що приїхали на 
навчання з іншої місцевості, в т.ч. 
і іноземних студентів  

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання», навчальні 
заклади (за згодою) 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ, 
інші 
джерела 
фінансуван
ня 

    

7.5.9  Здійснювати нагородження 
грамотами, стипендіями 
талановитих учнів та студентів  

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    

7.5.10  Організовувати та забезпечувати 
участь молодіжних делегацій в 
фестивалях, виставках, 
конкурсах, форумах, творчих 
змаганнях, семінарах та інших 
заходах, в т.ч. і за межами 
Вінницької міської ТГ та України  

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    

7.5.11  Проводити масові заходи для 
молоді з використанням 
потужностей мережі Інтернет:  
конкурси комп’ютерної 
творчості, WEB-дизайну, 
швидкісного набору тексту, 
комп’ютерного малюнку   в т.ч. з 
підготовкою та підтримкою 
тематичних Інтернет-сайтів, 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання», 
Вінницька молодіжна 
рада  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    



комп’ютерних конкурсів та акцій, 
ін. 

7.5.12  Організовувати та проводити 
інтеркультурні заходи за участі 
іноземних студентів, активу 
національних спільнот, 
громадських організацій  
 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
Вінницька молодіжна 
рада, навчальні заклади 
(за згодою), органи 
студентського 
самоврядування (за 
згодою), представники 
національних спільнот 
(за згодою),  ГО (за 
згодою) 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ, 
інші 
джерела 
фінансуван
ня 

    

7.5.13  Організовувати заходи із 
інформування молоді про 
перспективи і проблеми при 
користуванні інформаційними 
технологіями: Інтернет, 
соціальних мереж 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання» 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    

7.5.14  З метою  формування у молоді 
гендерно-відповідальної 
поведінки організовувати  
форуми,  конференції, навчання, 
тренінги, семінари, круглі столи 
та ін. заходи: «Рівні права та 
можливості», «Виховання 
гендерної культури»,  ін. 

2021-2023 
р.р. 

Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання», 
Вінницька молодіжна 
рада  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    

7.5.15  З метою створення  дитячої 
майстерні 3Д-друку та 
моделювання реалізувати проєкт 
«Дитяча майстерня ЗД-друку та 
моделювання», який є 
переможцем міського конкурсу 
«Бюджет громадських ініціатив» 
у 2020 році. Придбати  за рахунок 
коштів передбачених в бюджеті   
Вінницької міської ТГ  технічний 
інвентар для оснащення 
приміщення та матеріали для 
проведення майстер-класів, 
конкурсів. 

2021р.р. Відділ молодіжної 
політики міської ради, 
КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 
проживання» 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    

 ВСЬОГО     48237,208 14778,300 16303,600 17875,200  



8.  Наскрізні теми в контексті КІРМ 2030 
 

Наскрізні теми Місто Вінниця в міжнародному, 
національному та регіональному контексті – 
одна із найактуальніших наскрізних тем, в якій 
висвітлено роль та позиціонування міста. 
Присутність в міжнародному інформаційному 
просторі. Співпраця з містами-побратимами, 
міжнародними організаціями, посольствами 
іноземних держав. Функціонування університетів 
найвищого рівня акредитації, залізниці та 
аеропорту.   
Демографія, прогноз є також актуальною 
наскрізною темою у контексті демографічної 
динаміки м. Вінниці, змін у віковій структурі 
населення та  динаміці міграційних процесів. 
Врахування прав та потреб чоловіків та жінок 
є актуальною наскрізною темою при плануванні, 
реалізації, оцінці та моніторингу Програм. Також 
при організації внутрішньої роботи відділу. 
Підтримці молоді з інвалідністю КЗ «Міський 
центр  соціально – психологічної реабілітації 
дітей та молоді з обмеженими фізичними 
можливостями «Гармонія» імені Раїси Панасюк».  
Цифровізація є актуальною наскрізною темою в 
контексті цифрового просування міста - сайт, 
сторінки в соціальних мережах. Доступ до даних 
вищих навчальних закладів, в тому числі, через 
відкриті дані. 
 

Пріоритизація 
наскрізної теми 

1. Місто Вінниця в міжнародному, 
національному та регіональному контексті. 

2. Демографія, прогноз. 
3. Врахування прав та потреб чоловіків та 

жінок. 
4. Цифровізація 

 
 

Заходи Заходи, що належать до наскрізної теми «Місто 
Вінниця в міжнародному, національному та 
регіональному контексті» лежать в пріоритетних 
напрямках Візії 1. «Комфортне, культурне та 
соціально відповідальне місто», стратегічна ціль 7 
«Комфортне середовище для самореалізації 
молоді та її активного залучення до суспільно-
громадського життя міста»; Галузь 
життєдіяльності міста «Освіта, піклування про 
дітей та молодь», ціль 3 «Комфортне середовище 
для самореалізації молоді та її активного 



залучення до суспільно-громадського життя 
міста» та Візії 2. «Конкурентоспроможне 
українське місто на мапі Східної Європи»; Галузь 
життєдіяльності міста «Економіка, зайнятість і 
конкурентоспроможність, маркетинг, туризм», 
ціль 3 «Розвиток людського капіталу і трансферу 
технологій»: 

- Організація студентських наукових та 
культурно-просвітницьких обмінів між 
профільними навчальними закладами 
країн Європи (Міжнародні студентські 
обміни); розробка програми обмінів 
студентами між містами-побратимами 
Вінниці (програми міжнародного 
студентського обміну) та культурно-
просвітницьких обмінів між 
профільними навчальними закладами 
країн Європи з метою їх 
працевлаштування у місті та 
використання набутого досвіду для 
потреб громади. 

- Проведення відкритих «ярмарків 
вакансій» для студентів навчальних 
закладів спільно з центрами зайнятості 
(ярмарки вакансій для студентів). 

- Реалізація молодіжних проєктів щодо 
патріотичного виховання молоді спільно 
з представниками правоохоронних 
органів, військових, парамедиків, МНС 
та інше (молодіжні проєкти щодо 
патріотичного виховання молоді). 

- Розширення мережі клубів за місцем 
проживання в районах територіальної 
громади, які недостатньо охоплені 
мережею таких клубів для організації 
дозвілля молоді. 

- Формування системи постійного 
навчання та безперервного 
самовдосконалення із залученням 
найкращих експертів і менторів. 
Проведення бізнес-івентів, а саме: 
форумів, семінарів, тренінгів. Створення 
освітніх платформ для місцевого бізнесу, 
бізнес-школи. Проведення наукових, 
культурних, мистецьких виставок, 
конкурсів і фестивалів.  

 



Очікувані результати - Збільшення чисельність молоді, залученої 
до популяризації та утвердження здорового 
і безпечного способу життя та здоров’я. 

- Збільшення кількість молоді, залученої до 
участі у заходах спрямованих на 
національно-патріотичне виховання та 
підвищення рівня громадянської свідомості 
молоді. 

- Підвищення рівня активності молоді. 
- Зменшення міграції молоді за кордон або в 

інші міста України. 
- Збільшення кількості молоді з гендерно-

відповідальним світоглядом. 
- Підвищення рівня знань молоді з 

інформаційно-комунікаційних та цифрових 
технології міста. 

 
 

 
 

9. Система управління та контролю за ходом виконання програми. 
 

Управління та контроль за ходом виконання заходів Програми здійснює 
її відповідальний виконавець – відділ молодіжної політики міської ради. 

Узагальнення матеріалів від виконавців Програми здійснює відділ 
молодіжної політики міської ради. Відповідальність за виконання заходів 
Програми несуть її учасники (співвиконавці).  

У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим 
порядком за процедурою внесення змін до місцевих нормативних актів. 

Звіт про виконання Програми щорічно виноситься на розгляд 
виконавчого комітету міської ради з подальшим схваленням міською радою 
одночасно з пропозиціями щодо внесення змін та коригувань. У разі потреби 
відповідальний виконавець розробляє пропозиції щодо доцільності 
продовження заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, 
обсягів і джерел фінансування, строків виконання заходів. 

Щорічне звітування про виконання Програми відбувається не пізніше                 
15 квітня (згідно Порядку розробки, виконання і моніторингу цільових 
програм (рішення виконавчого комітету від 21.05.2020р. № 1009)) року, 
наступного за звітним. Звіт надсилається департаменту економіки і інвестицій 
Вінницької міської ради. 

 
10. Показники моніторингу (ключові показники) Програми. 

 
Результативність виконання Програми визначається за допомогою 

наступних показників (ключових індикаторів): 
 
 
 
 
 



№ 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідне 
значення 

показника 

Прогнозні показники, по 
роках 

 

1-й рік 2-й рік 3-й рік 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Кількість активних 

молодіжних організації шт. 26 27 28 29 

2. Кількість студентських 
молодіжних заходів шт. 15 53 53 53 

3. Кількість учасників 
молодіжних заходів осіб 23800 68090 68090 68090 

4. Кількість молоді, 
охопленої регіональними 
заходами молодіжної 
політики від загальної 
кількості молоді у регіоні 

% 21,6 63,6 63,6 63,6 

4.1 з них дівчат, від загальної 
кількості дівчат у регіоні % 25,6 64,1 64,1 64,1 

4.2 з них хлопців, від 
загальної кількості 
хлопців у регіоні 

% 17,3 63,0 63,0 63,0 

5. Кількість клубів підлітків 
за місцем проживання шт. 19 19 19 19 

6. Кількість дітей та молоді, 
охоплених роботою 
клубів за місцем 
проживання 

осіб 28668 28668 31098 31098 

6.1 в тому числі дівчат осіб 18830 14503 15732 15732 
6.2 в тому числі хлопців осіб 9838 14165 15366 15366 
7. Кількість дітей та молоді, 

охоплених роботою 
клубів за місцем 
проживання, від загальної 
кількості дітей та молоді 
відповідної вікової групи 
у регіоні 

% 19,2 19,0 20,6 20,6 

7.1 в тому числі дівчат % 24,7 19,0 20,6 20,6 
7.2 в тому числі хлопців % 13,4 19,0 20,6 20,6 
8. Кількість осіб, які 

охоплені роботою 
Міського центру  
соціально – психологічної 
реабілітації дітей та 
молоді з обмеженими 
фізичними можливостями 
«Гармонія» імені Раїси 
Панасюк 
 

осіб 128 128 128 128 



9. Відсоток 
працевлаштованої молоді 
у населених пунктах, що 
входять до Вінницької 
міської ТГ 

% 57 59 61 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                            С. Моргунов 
 

            

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради 
Старушко Людмила Іванівна 
Працівник за строковим трудовим договором 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


