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ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Тернопільська область 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  
 

молодь області, у тому числі неповнолітні 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Метою програми є створення сприятливих умов для розвитку і 
самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та 
національно-патріотичної свідомості. 
 
Завдання програми: 
- підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної 
політики в області; 
- запровадження ефективних механізмів партнерства та взаємодії 
між органами влади та молодіжними і дитячими громадськими 
організаціями, молодіжними представницькими та консультативно-
дорадчими органами; 
- сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства, розширення участі молоді у 
формуванні й реалізації державної молодіжної політики в області; 
- сприяння реалізації творчого потенціалу молоді; 
- надання інформаційно-методичної, організаційної та фінансової 
підтримки громадським молодіжним і дитячим організаціям на 
реалізацію їхніх 
програм, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молоді; 
- створення умов для розвитку економічної активності молоді, 
виховання патріотизму, духовності, моральності, формування 
здорового способу життя, профілактика негативних явищ у 
молодіжному середовищі, підвищення рівня правової культури 
молоді; 
- вдосконалення системи надання соціальних послуг молодим людям 
і сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. 

ОСНОВНІ 
ТЕМАТИЧНІ 

№ 
п/п 

Назва заходу Термін 
виконан

ня 

Виконавці Суб’єкти 
надання 

фінансування  

Очікувані 
результати 



МОДУЛІ / БЛОКИ / 
ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

1.  1.1. Проведення 
міжнародних, 
всеукраїнських та 
регіональних акцій, ігор 
(в тому числі 
комп’ютерних), 
конкурсів, засідань за 
круглим столом, дебатів, 
семінарів, виставок, 
зборів-походів, 
семінарів-тренінгів, 
тренінгів, олімпіад, 
інтернет-олімпіад, 
змагань, зборів, 
конференцій, форумів, 
фестивалів, пленерів, 
наметових таборів, 
вишколів, зльотів, 
марафонів, походів, 
концертів та інших 
заходів; видання 
інформаційних та 
методичних матеріалів та 
виготовлення і 
розміщення соціальних 
фільмів, роликів та 
соціальної реклами, з 
метою забезпечення: 

 

2016-2020 
роки 

 

департаменти 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту; освіти і 
науки; культури, 
релігій та 
національностей; 
розвитку 
інфраструктури, 
транспорту та 
туризму 
облдержадмініст
рації, 
райдержадмініст
рації, виконавчі 
комітети міських 
рад міст 
обласного 
значення, 
Головне 
територіальне 
управління 
юстиції у 
Тернопільській 
області, обласний 
центр соціальних 
служб для сім’ї, 
дітей та молоді, 
вищі навчальні 
заклади області, 
обласний 
молодіжний 
методичний 
центр, молодіжні 
громадські 
організації та 
органи 
студентського 
самоврядування 
(за згодою) 
 

обласний 
бюджет 
(у межах 
бюджетних 
призначень) 
 
районні 
бюджети та 
міські бюджети 
міст обласного 
значення 
 

 

збільшення 
чисельності молоді, 
залученої до 
молодіжних програм 
та заходів, 
спрямованих 
на розв’язання 
актуальних проблем 
молоді, відповідно 
у 2016 році - 5800, 
2017 - 7400, 
2018 - 8900, 
2019 - 10700, 
2020 – 12500 осіб 
 

 1) посилення 
профілактики 
правопорушень у процесі 
підвищення рівня 
правових знань, правової 
культури та правової 
поведінки молоді, 
зокрема інформування 
молоді та дітей з питань 
реалізації і захисту прав 
людини під час 
проведення заходів 
просвітницького 
характеру, в тому числі 
під час виконання 
програм молодіжних та 
дитячих громадських 
організацій 
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департаменти 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту; освіти і 
науки 
облдержадмініст
рації, 
райдержадмініст
рації, 
виконавчі 
комітети 
міських рад міст 
обласного 
значення, 
Головне 
територіальне 
управління 
юстиції у 
Тернопільській 
області, обласний 
центр соціальних 
служб для сім’ї, 
дітей та молоді, 
обласний 
молодіжний 
методичний центр 

фінансування 
не потребує 

 

збільшення 
чисельності молоді, 
залученої до 
молодіжних програм 
та заходів, 
спрямованих на 
підвищення рівня 
правових знань, 
правової культури та 
правової поведінки 
молоді, відповідно  
у 2016 році - 500, 
2017 - 600, 
2018 - 700, 
2019 - 800, 
2020 - 900 осіб 
 

 2) формування 
патріотичної свідомості 
молоді, зокрема у 
навчальних закладах і 
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департаменти 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту; освіти і 

обласний 
бюджет 
(у межах 
бюджетних 
призначень) 

збільшення 
чисельності молоді, 
залученої до заходів, 
спрямованих на 



молодіжному 
середовищі, шляхом 
розвитку історичної 
пам’яті; популяризація 
української культури і 
народних традицій; 
усвідомлення 
національної 
своєрідності; залучення 
молоді до суспільно 
значущої діяльності, у 
тому числі проведення 
акцій «Ми ідемо з 
колядою!», «Великодні 
гаївки «Зав’яжемо 
вінець!», «Школа 
писанкарства «Намалюю 
писаночку!» 

 

науки; культури, 
релігій та 
національностей 
облдержадмініст
рації, 
райдержадмініст
рації, 
виконавчі 
комітети міських 
рад міст 
обласного 
значення, вищі 
навчальні 
заклади області, 
обласний 
молодіжний 
методичний 
центр, молодіжні 
громадські 
організації та 
органи 
студентського 
самоврядування 
(за згодою) 

 
районні 
бюджети та 
міські бюджети 
місттобласного 
значення 
 

національно- 
патріотичне 
виховання та 
підвищення рівня 
громадянської 
свідомості молоді, 
відповідно  
у 2016 році - 1500, 
2017 - 2000, 
2018 - 2500, 
2019 - 3000, 
2020 – 3500 осіб 
 

 3) виховання у молоді 
почуття особистої та 
національної гідності, 
подолання комплексів 
меншовартості, 
формування шанобливого 
ставлення до внеску 
національних меншин у 
державотворчі процеси 
України, у тому числі 
реалізація проекту “Наша 
спадщина”  
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департаменти 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту; освіти і 
науки; культури, 
релігій та 
національностей 
облдержадмініст
рації, 
райдержадмініст
рації, виконавчі 
комітети міських 
рад міст 
обласного 
значення, вищі 
навчальні 
заклади області, 
обласний 
молодіжний 
методичний 
центр, молодіжні 
громадські 
організації та 
органи 
студентського 
самоврядування 
(за згодою) 

обласний 
бюджет 
(у межах 
бюджетних 
призначень) 

 

збільшення 
чисельності молоді, 
залученої до 
молодіжних програм 
та заходів, 
спрямованих на 
виховання у молоді 
почуття особистої та 
національної 
гідності, подолання 
комплексів 
меншовартості, 
формування 
шанобливого 
ставлення до 
внеску національних 
меншин у 
державотворчі 
процеси України, 
відповідно  
у 2016 році - 300, 
2017 - 400, 
2018 - 500, 
2019 - 600, 
2020 - 700 осіб 

 4) формування 
бережливого ставлення 
до навколишнього 
природного середовища, 
у тому числі проведення 
акцій з благоустрою 
населених пунктів, акції 
«Зробимо Україну 
чистою!» 
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департаменти 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту; освіти і 
науки; розвитку 
інфраструктури, 
транспорту та 
туризму 
облдержадмініст
рації, 
райдержадмініст
рації, виконавчі 
комітети міських 
рад міст 
обласного 
значення, 
обласний 
молодіжний 
методичний 
центр, молодіжні 
громадські 

обласний 
бюджет 
(у межах 
бюджетних 
призначень) 

 

збільшення кількості 
молоді, залученої до 
заходів з 
патріотичного 
виховання, 
відповідно  
у 2016 році - 1000, 
2017 - 1300, 
2018 - 1500, 
2019 - 2000, 
2020 – 2500 осіб 
 



організації та 
органи 
студентського 
самоврядування 
(за згодою) 

 5) підтримка ініціатив 
молоді, створення умов 
для її творчого і 
духовного розвитку, 
інтелектуального 
самовдосконалення, у 
тому числі проведення 
кубка України з 
інтелектуально-
розважальних ігор 
«КРОКС», обласного 
конкурсу з 
перукарського 
мистецтва, декоративної 
косметики та манікюру 
«Чарівна зачіска», кубка 
області з українських 
інтелектуальних ігор 
«УНІКУМ», духовно-
мистецької акції 
«Стрітенська свічка», 
молодіжного фестивалю 
«Ї» 
 

щороку департаменти 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, освіти і 
науки, культури, 
релігій та 
національностей 
облдержадмініст
рації, 
райдержадмініст
рації, 
виконавчі 
комітети міських 
рад міст 
обласного 
значення, вищі 
навчальні 
заклади області, 
обласний 
молодіжний 
методичний 
центр, молодіжні 
громадські 
організації та 
органи 
студентського 
самоврядування 
(за згодою) 

обласний 
бюджет 
(у межах 
бюджетних 
призначень) 
 
районні 
бюджети та 
міські бюджети 
міст обласного 
значення 
 

збільшення 
чисельності 
молоді, залученої до 
здійснення заходів, 
спрямованихна 
творчий і духовний 
розвиток, 
інтелектуальне 
самовдосконалення 
молоді, відповідно 
у 2016 році - 2000, 
2017 - 2500, 
2018 - 3000, 
2019 - 3500, 
2020 – 4000 осіб 
 

 6) проведення 
вишкільних та військово-
патріотичних таборів, 
ігор для дітей та молоді, 
у тому числі 
Всеукраїнської теренової 
гри «Гурби-Антонівці», 
обласної спортивно-
патріотичної гри для 
дітей та молоді «Легенда 
УПА», обласного 
вишкільного табору для 
молоді «Лисоня» 
 

щороку департаменти 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту; освіти і 
науки 
облдержадмініст
рації, 
райдержадмініст
рації, обласний 
молодіжний 
методичний 
центр, молодіжні 
громадські 
організації (за 
згодою) 

обласний 
бюджет 
(у межах 
бюджетних 
призначень) 
районні 
бюджети та 
міські бюджети 
міст обласного 
значення 
 

збільшення кількості 
молоді, залученої до 
заходів з 
патріотичного 
виховання, 
відповідно  
у 2016 році - 1000, 
2017 - 1300, 
2018 - 1500, 
2019 - 2000, 
2020 – 2500 осіб 
 

2 3.2. Сприяння розвитку 
мережі молодіжних 
центрів 
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департамент 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту обласної 
державної 
адміністрації 
 

 

фінансування 
не потребує 

 

збільшення 
чисельності 
молоді, залученої до 
молодіжних програм 
та заходів, 
спрямованих 
на розв’язання 
актуальних проблем 
молоді, відповідно 
у 2016 році - 5000, 
2017 - 10000, 
2018 - 15000, 
2019 - 20000, 
2020 – 25000 осіб 

3 3.3. Розвиток 
неформальних форм 
роботи з молоддю 
шляхом організації в 
області наметових 
таборів, включаючи їх 
разове облаштування, 
без створення 
стаціонарних закладів, у 
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департаменти 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту; освіти і 
науки; охорони 
здоров’я 
облдержадмініст
рації, 
райдержадмініст

обласний 
бюджет 
(у межах 
бюджетних 
призначень) 
районні 
бюджети та 
міські бюджети 
міст обласного 
значення 

облаштування 
стаціонарного 
місця для проведення 
наметових таборів 
молодіжними 
та дитячими 
громадськими 
організаціями, 
збільшення 
чисельності молоді, 



тому числі проведення 
пластових таборів 

рації, виконавчі 
комітети міських 
рад міст 
обласного 
значення, 
обласний 
молодіжний 
методичний 
центр, молодіжні 
громадські 
організації (за 
згодою) 

 залученої до участі у 
молодіжних 
наметових таборах, 
відповідно  
у 2016 році - 1000, 
2017 - 1500, 
2018 - 2000, 
2019 - 2500, 
2020 – 3000 осіб 

ПОСИЛАННЯ НА 
ОПИС ПРОГРАМИ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

https://drive.google.com/drive/folders/0B5aqSfqyqfn-Tnh6M3RzTmtoSEU  

ПОСИЛАННЯ НА 
МЕДІА РЕСУРСИ, У 
ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ 
ПРОГРАМИ 

- 

 

 

 Інформація станом на жовтень 2020 року  


