
 
ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

РІШЕННЯ 
 
Про затвердження Програми розвитку молодіжної політики в Зазимській 

сільській територіальній громаді «Молодь Придесення» на 2022 рік 
 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про основні засади молодіжної політики», з метою створення 
належних умов для всебічного розвитку молоді, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та 
фінансів, комунальної власності, реалізації державної регуляторної політики, 
інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, Зазимська сільська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Програму розвитку молодіжної політики в Зазимській 
сільській територіальній громаді «Молодь Придесення» на 2022 рік (Додаток 1) 

 
2. Управлінню фінансів Зазимської сільської ради передбачити кошти в 

місцевому бюджеті та фінансування заходів, які передбачені Планом заходів 
щодо реалізації молодіжної політики в Зазимській сільській територіальній 
громаді в 2022 році (Додаток "). 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, комунальної 
власності, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій та 
зовнішньоекономічних зв’язків. 
  

Сільський голова Віталій КРУПЕНКО 
 
c. Зазим'я 
19 жовтня 2021 року 
№ 2125-21 позачергової – VІII 
  



Додаток 1 
до рішення 21 позачергової сесії 
Зазимської сільської ради VIII скликання 
від 19.10.2021 р. № 2125 

 
Програма розвитку молодіжної політики в Зазимській сільській 

територіальній громаді «Молодь Придесення» на 2022 рік 
 

1. Загальні положення  
 

1.1. Одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування щодо 
забезпечення розвитку економіки, відкритого суспільства, інтеграції України до 
світової спільноти є вдосконалення роботи з основних напрямів реалізації 
державної молодіжної політики, забезпечення повноцінної роботи з молоддю. 

Молодь є не лише однією з найбільших вікових категорій суспільства, але й 
найбільш активною та прогресивною. Належна й цілеспрямована робота з 
розвитку та виховання молоді сприяє зміцненню національної безпеки держави, 
формує компетентні кадри для державних органів влади та органів місцевого 
самоврядування, забезпечує ефективність діяльності місцевих органів влади в 
процесі формування і реалізації молодіжної політики. 

1.2. Терміни, що використовуються у цій Програмі, вживаються в такому 
значенні: 

молодіжна політика – напрям державної політики, спрямований на 
створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов і 
гарантій для соціалізації та інтеграції дітей та молоді в суспільні процеси, що 
здійснюються в інтересах дітей та молоді та за їх участю; 

молодіжна інфраструктура – будівлі, споруди, молодіжні простори, інші 
приміщення, земельні ділянки, що використовуються органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, суб’єктами молодіжної роботи для 
реалізації молодіжної політики та/або для здійснення молодіжної роботи; 

молодіжний простір – приміщення, будівля або її частина, земельна 
ділянка, що використовується для здійснення молодіжної роботи; 

молодь - молоді особи – особи віком від 14 до 35 років, які є громадянами 
України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах; 

обдарована молодь – молоді особи, які виявили здібності у сфері науки, 
освіти, техніки, підприємництва, мистецтва, культури або фізичної культури і 
спорту та досягли вагомих успіхів у зазначених сферах; 

гранти – це сукупність фінансових засобів, які безповоротно надаються 
визначеним некомерційним установам або ж фізичним особам для реалізації 
соціального проекту, благодійної програми, проведення наукових досліджень, 
навчання або ж підвищення кваліфікації та інших суспільно корисних цілей з 
обов'язковим етапом звітування щодо їх використання на визначені цілі; 

громадський бюджет Зазимської сільської ради – процес взаємодії 
Зазимської сільської ради та її виконавчих органів з громадськістю, направлений 
на залучення жителів Зазимської сільської територіальної громади до участі у 
бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної 



Зазимською сільською радою частини сільського бюджету через подання 
відповідних ініціативних проектів розвитку, спрямованих на вирішення 
пріоритетних проблем територіальної громади та її жителів, та проведення 
відкритого громадського голосування за такі проекти. 

 
2. Мета Програми 

 
Метою Програми є створення належних умов для всебічного розвитку 

молоді Зазимської сільської територіальної громади з урахуванням її вікових, 
індивідуальних, соціальних, творчих, інтелектуальних потреб та запитів шляхом 
підтримки та розвитку пріоритетних напрямків та актуальних для молоді форм 
та форматів роботи, у тому числі шляхом створення міжсекторальної взаємодії 
усіх учасників зазначеного  процесу. 

При цьому основним з принципів роботи з молоддю має бути принцип 
«Нічого для молоді без молоді», під яким розуміється першочергове врахування 
думки молоді та безпосередня її участь в сфері реалізації молодіжної політики. 
 

3. Шляхи та напрямки досягнення мети Програми 
 

Одним з основних шляхів реалізації Програми передбачається створення та 
діяльність дієвої Молодіжної ради як консультаційно-дорадчого органу 
Зазимської сільської ради в сфері молодіжної політики, підтримка 
функціонування Молодіжної ради в налагодженні зв’язків з місцевими 
підприємцями, регіональними та міжнародними молодіжними, фінансовими, 
консультаційно-навчальними інституціями, які сприятимуть реалізації 
молодіжної політики та розвитку молоді в Зазимській сільській територіальній 
громаді. Відповідно до цього, передбачаються наступні напрямки роботи з 
молоддю, зокрема із залученням Молодіжної ради Зазимської сільської ради: 

- залучення молоді до генерування ідей для написання проектів, які 
покликані покращити молодіжну інфраструктуру та підтримати розвиток молоді 
загалом; навчання в написанні грантових заявок та участь в грантовому 
фінансуванні задля реалізації ініційованих молоддю проектів; 

- організація та проведення культурних та спортивних заходів із залученням 
молоді в тому форматі, який буде запропонований та цікавий молоді; 

- стажування молоді в органах місцевого самоврядування як один з 
елементів навчання молоді та підвищення їх компетентності, а також 
формування кадрового резерву органів місцевого самоврядування; 

- проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів для молоді з метою 
покращення рівня їх знання в суспільно значущих сферах життя; 

- організація зустрічей з успішними та відомими людьми задля підвищення 
рівня їх вмотивованості до навчання та особистісного розвитку; 

- пропагування здорового способу життя через збільшення об’єктів 
спортивної інфраструктури, організацію спортивно-оздоровчих активностей та 
їх всебічну інформаційну підтримку; 

- залучення молоді до участі в Громадському бюджеті; 
- участь молоді в засіданнях постійних комісій, сесій та виконкомів з метою 

кращого розуміння ними процесів роботи органів місцевого самоврядування; 



- проведення щорічних Молодіжних форумів із залученням керівників та 
депутатів Зазимської сільської ради, підприємців, керівників навчальних 
закладів з метою обговорення проблем розвитку молоді, формування зв’язків 
співпраці з місцевим бізнесом задля розвитку молодіжного підприємництва та 
збільшення компетентнісних якостей молоді в різних сферах життя; 

- ведення молодіжних засобів інформації з метою максимальної обізнаності 
молоді в процесах та заходах в громаді, які стосуються їх (YouTube-канал, 
Facebook, Instagram, TikTok тощо); 

- організація неформального дозвілля (вечори кіно, челенджі, , квести тощо); 
- профорієнтаційна робота з молоддю; 
- співпраця з волонтерськими організаціями; 
- підняття рівня фінансової грамотності серед молодого покоління шляхом 

проведення трансформаційних ігор та тренінгів; 
- участь в заходах національно-патріотичного виховання та ін. 

 
4. Очікувані  результати виконання Програми 

 
Виконання Програми дасть можливість: 
- збільшити чисельність молоді охопленої всіма видами культурних, 

правозахисних, просвітницьких та інших заходів; 
- збільшити чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження 

здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я; 
- розвинути існуючі та створити нові інфраструктурні об’єкти з метою 

забезпечення належних умов для всебічного розвитку молоді; 
- забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти 

створенню для неї нових робочих місць; 
- підвищити рівень залучення молоді до волонтерства як форми суспільно 

значущої діяльності вторинної зайнятості; 
- підвищити рівень активності молоді в населених пунктах громади; 
- створити умови для розвитку творчого потенціалу молоді. 

 
5. Виконавці Програми 

 
Виконавцями Програми є Зазимська сільська рада та Молодіжна рада при 

Зазимській сільській раді. 
 

6. Обсяги та джерела фінансування 
 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, в межах 
кошторисних призначень.  
 
Секретар Олег БОНДАРЕНКО 



 
Додаток 2 
До рішення 21 позачергової сесії 
Зазимської сільської ради VIII скликання 
від 19.10.2021 р. № 2125 

 
План заходів щодо реалізації молодіжної політики в Зазимській сільській територіальній громаді в 2022 році 

 
№ 
п/п 

Заходи Період реалізації Обсяг фінансування, 
тис. грн 

1. Облаштування та ремонт молодіжних просторів при сільських бібліотеках, будинках 
культури та інших вільних місцях в кожному селі Зазимської СІЛЬСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Січень 2022 року 100,00 

2. Розробка ейдетики (логотипи, брендінг) Молодіжної ради; придбання брендованої 
продукції для Молодіжної ради (футболки, блокноти, ручки тощо) 

Лютий 2022 року 50,00 

3. Проведення майстер-класів, тренінгів, семінарів, трансформаційних ігор, екскурсій для 
молоді 

Березень 2022 року 10,00 

4. Проведення спортфестивалю «Молодь зустрічає весну» Квітень 2022 року 20,00 
5. Проведення Молодіжного форуму Травень 2022 року 20,00 
6. Запуск проекту «Молодіжне підприємництво» із залученням місцевих підприємців Травень-червень 

2022 року 
 - 

7. Місячник спортивних змагань на відкритому повітрі «Open Summer» (стрільба із лука, 
байдарки, пляжний волейбол, Workout, футбол) 

Липень 2022 року 20,00 

8. Проведення лекцій з профорієнтації, особистісного розвитку Серпень 2022 року 5,00 
9. Проведення екологічної толоки із залученням молоді з нагоди відзначення Дня Десни  

(8 вересня) «Десна. Молодь. Майбутнє» 
Вересень 2022 року 5,00 

10. Проведення масштабного опитування молоді громади. Формування молодіжного 
паспорта громади. Написання Програми розвитку молодіжної політики на 2023-2025 
роки 

Вересень 2022 року  - 

11. Проведення фестивалю «Молодь на захисті України» присвячений святкуванню Дня 
захисника України (14 жовтня) 

Жовтень 2022 року 20,00 

12. Збір матеріалів та випуск фотокниги з фотографіями та описом молодіжних 
активностей в 2022 році 

Листопад-Грудень 
2022 року 

30,00 

13. Звітування голови Молодіжної ради, відзначення молодіжних лідерів Грудень 2022 року 20,00 
Загальна вартість 300,00 

 
Секретар Олег БОНДАРЕНКО 


	4. Очікувані  результати виконання Програми

