
        
 

         У К Р А Ї Н А 
                                 Коростенська міська рада Житомирської області 

                                                   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

          Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  17.02.2021р.  №         .  

   

Про погодження проєкту Програми  

,,Молодь Коростенської міської  

територіальної громади” на 2021-2025 роки 
 

На виконання розпорядження міського голови № 17 від 18.01.2021р. ,,Про 

розробку проєкту Програми ,,Молодь Коростенської міської територіальної 

громади” на 2021-2025 роки, рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради №543 від 16.11.2016р. ,,Про запровадження Порядку розроблення, 

фінансування, моніторингу міських цільових програм”, розглянувши проєкт 

Програми ,,Молодь Коростенської міської територіальної громади” на 2021-

2025 роки, керуючись пп.1, пп.2 п. ,,а” ст.32, п.1 ч.2 ст.52 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської 

ради   

 

РІШАЄ:    

 

1. Погодити проєкт Програми ,,Молодь Коростенської міської 

територіальної громади” на 2021-2025 роки (додається). 

2. Винести проєкт Програми ,,Молодь Коростенської міської 

територіальної громади” на 2021-2025 роки на розгляд чергової сесії міської 

ради. 

 
 

Міський голова                                                      Володимир МОСКАЛЕНКО 

 

 
 

Заступник міського голови 

Олександр СИНИЦЬКИЙ  

Начальник фінансового управління 

Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО 

Керуючий справами виконкому 

Андрій ОХРІМЧУК 

                                                                                                                      Начальник відділу молоді та спорту                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                               Олена ЧЕРНИХ                                                                                                                    

Начальник юридичного відділу 

Тетяна КАМІНСЬКА 



                                                                                      Додаток  

                                                                                                    до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                    Коростенської міської ради 

                                                                                                    від  17.02.2021р.  № _________ 
 

Проєкт Програми 

,,Молодь Коростенської міської територіальної громади”  

на 2021-2025 роки. 

 

 

І. Загальна характеристика Програми ,,Молодь Коростенської 

міської територіальної громади” на 2021-2025 роки. 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету Коростенської міської ради. 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

про розроблення Програми 

Розпорядження міського голови №17 від 

18.01.2021 р. ,,Про розробку проєкту 

Програми ,,Молодь Коростенської міської 

територіальної громади” на 2021-2025 

роки”. 

3. Розробник Програми Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету Коростенської міської ради. 

4. Співрозробник Програми - 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету Коростенської міської ради. 

6. Учасники Програми - Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету Коростенської міської ради; 

- Коростенський міський центр соціальних  

служб; 

- відділ  освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради; 

- відділ культури і туризму виконавчого 

комітету Коростенської міської ради; 

- управління економіки виконавчого 

комітету Коростенської міської ради; 

- Коростенський міський ЦФЗН „Спорт для 

всіх”; 

- КП КМР „ТО „Коростеньмедіа”; 

- КНП „ЦПМСД” КМР; 

- КНП „Коростенська ЦМЛ КМР”; 

- „Клініка дружня до молоді” (за згодою); 

- Коростенський міський центр зайнятості 

(за згодою); 

- громадські організації (за згодою). 

7. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки. 

8. Перелік місцевих бюджетів, Бюджет Коростенської міської 



які беруть участь у 

виконанні Програми 

територіальної громади. 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

всього, 

Обсяг видатків, необхідних для виконання 

Програми, буде уточнюватися щороку, під 

час складання проєкту бюджету.  

21122500,0 грн. 

 у тому числі:  

9.1. коштів міського бюджету 21122500,0 грн. 

9.2. коштів інших джерел - 

 

ІІ. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 
Молодіжна політика визначена в Україні одним з пріоритетних напрямів 

діяльності держави, яка виступає гарантом захисту інтересів молодих громадян, 
їх повноцінного розвитку. Відповідно до ст. 1 Закону України „Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, до молоді належать 
громадяни віком від 14 до 35 років. Згідно статистичних даних (2014 р.), 
кількість молоді, яка проживає в Коростенській міській територіальній громаді, 
становить  близько 15 тис. осіб (22 % загальної кількості населення). 

Молодь є важливою складовою суспільства, носієм інтелектуального 
потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Останні 
події, що відбуваються в нашій державі, довели те, що молодь є не лише 
учасником цих подій, але й має вагомий вплив на прийняття тих чи інших 
державних рішень, упровадження реформ чи, навпаки, припинення дії певних 
чинників. Проте рівень активності коростенської молоді залишається низьким. 
Важливим у даному процесі є створення спільного бачення між органами влади 
та молодіжною спільнотою. Для того, щоб формування молоді відбувалося 
адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в 
суспільстві, з’ясувати її проблеми. Вирішення багатьох проблем залежить від 
факторів соціального життя. Актуальним є питання постійного скорочення 
питомої ваги молоді щодо всього населення. Зокрема,  згідно статистичних 
даних, в Україні за останні десять років її кількість знизилася з 22 % до 20 %. За 
всіма прогнозами, ця тенденція триватиме і надалі. Ускладнює цей процес в 
Коростенській міській територіальній громаді ще й відсутність вищого 
навчального закладу. 

Державна молодіжна політика значною мірою реалізується через саму 
молодь, молодіжний рух, молодіжні організації та об’єднання в результаті 
відповідної їх діяльності. При цьому молодь ніколи не була, не є і не може бути 
однорідною. Вона різниться за рівнем освіти, професійної підготовки, 
ціннісних орієнтацій, соціальної активності, участі у політичних та інших 
суспільних процесах. Як специфічна соціально-демографічна група суспільства, 
молодь характеризується не лише віковими ознаками, але й місцем, яке вона 
посідає у соціальній структурі суспільства, особливостями соціального 
становлення та розвитку. Говорячи про рівень розвитку молодіжної політки в 
Коростенській міській територіальній громаді та його перспективи, виникає 
необхідність не лише у посиленні, але й в обов’язковому впровадженні проєктів 



та заходів, спрямованих на посилення активності молоді шляхом підвищення, 
як рівня поінформованості всіх учасників процесу реалізації державної 
молодіжної політики, так і налагодження взаємодії між молоддю та 
представниками місцевої влади, які працюють для молоді. 

Важливим є питання зайнятості молоді. Це не лише працевлаштування та 
пошук першого робочого місця, це комплексний та послідовний підхід до 
вирішення проблеми. А це значить, що значну увагу слід приділяти і 
профорієнтаційній роботі з учнівською молоддю, підтримці підприємницької 
діяльності тощо.  

Наступним стратегічно важливим напрямком є національно-патріотичне 

виховання молоді. На сьогодні не виникає заперечень щодо необхідності не 

лише розвитку зазначеного напрямку, але й упровадження нових, дієвих не 

популістських форм та методів роботи з молоддю.  

За даними досліджень ГО „Український інститут соціальних досліджень 

імені Олександра Яременка” за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та 

Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркоманії (EMCDDA), 

50% українських підлітків мають досвід куріння, 86% вживали алкоголь, а 18% 

пробували наркотики. Крім того, 64,3% опитаних заявили, що їм легко або 

дуже легко дістати вино, пиво, шапманське. 60,7% опитаних підлітків 

висловилися таким чином щодо слабоалкогольних напоїв. Водночас 82% 

опитаних хлопців та 88% дівчат заявили про досвід вживання алкоголю. Крім 

того, Україна має найвищі у Європі темпи зростання наркозалежних (майже 1 

відсоток на рік) та ВІЛ-інфекції серед європейських країн.  

Отже, проблеми, на розв’язання яких спрямовано Програму: 

 незалученість до здорового способу життя переважної частини молоді; 

 низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією; 

 повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва; 

 низький рівень залученості молоді до неформальної освіти; 

 несистемний характер формування патріотизму й громадянськості 

молоді; 

 відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної 

політики на засадах громадянського суспільства. 
Вирішення зазначених проблем можливе шляхом розробки та реалізації 

Програми „Молодь Коростенської міської територіальної громади” на 2021-
2025 роки. 

 

ІІІ. Мета Програми. 
Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і 

самореалізації молоді Коростенської міської територіальної громади, 
формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості. 

 

 

 

ІV. Обгрунтування шляхів і засоби розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування. 



Прийняття Програми дозволить забезпечити співпрацю, відповідно до 
законодавства, з громадськими і благодійними молодіжними організаціями. Це 
дасть змогу запровадити ефективний механізм партнерства та взаємодії.  

Досягнення мети Програми можливе шляхом: 

 розвитку неформальної освіти (здійснення заходів, спрямованих на 
набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей 
поза системою освіти); 

 зайнятості молоді (створення умов та здійснення заходів, спрямованих на 
працевлаштування молоді); 

 формування культури здоров’я серед молоді (утвердження здорового і 
безпечного способу життя); 

 формування громадянської позиції і національно-патріотичного 
виховання (утвердження громадянської свідомості і активної 
патріотичної позиції молоді); 

 вивчення та впровадження в дію кращих внутрішньодержавних, 
європейських, світових практик реалізації молодіжної політки. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним 

законодавством. 

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1. 

 

V. Очікувані результати виконання Програми. 
Очікуваними результатами виконання Програми є:  

 збільшення кількості молоді, залученої як до розробки та організації, так і 
до участі у заходах та проєктах, спрямованих на національно-патріотичне 
виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді шляхом 
налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи за 
участю установ, які працюють з молоддю, інститутів громадянського 
суспільства, молодіжних працівників, волонтерів; 

 урізноманітнення та запровадження нових форм та форматів роботи з 
молоддю; 

 збільшення 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 та 
безпечного способу життя; 

 здійснення аналізу рівня зайнятості молоді з визначенням основних 
проблем напрямку та шляхів їх вирішення за участю усіх зацікавлених у 
даному процесі сторін; 

 забезпечення надання підтримки молоді у працевлаштуванні; 
 підвищення рівня активності молоді в Коростенській міській 

територіальній громаді.  
У разі потреби здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, 

пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми.    
Перелік показників продукту Програми наведено в додатку 2. 



VІ. Строки та етапи виконання Програми. 

Програма ,,Молодь Коростенської міської територіальної громади” на 

2021-2025 роки реалізується упродовж п’яти років. 

Реалізація Програми протягом щорічних етапів спрямована на 

покращення становища молоді. 
 

VІІ. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники. 

Виконання Програми сприятиме:  

 підвищенню молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності 

суспільства; 

 активізації діяльності молодіжних громадських організацій; 

 створенню умов для повноцінної самореалізації молоді, її творчого 

потенціалу; 

 стимулюванню молодих людей до ведення підприємницької діяльності; 

 підвищенню національної гідності та патріотичної свідомості, 

популяризації національної культури; 

 зменшенню негативних явищ у молодіжному середовищі; 

 обміну досвідом молоді на обласному, всеукраїнському та міжнародному 

рівнях; 

 створенню та функціонуванню молодіжного інформаційного простору. 

Напрями діяльності та заходи Програми наведені в додатку 3. 

 

VIІІ. Організація виконання та  

контроль за ходом виконання Програми. 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та 

завдань відповідальним виконавцем та учасниками Програми.  

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних 

результатів Програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради та 

відділом у справах молоді та спорту. 

Виконавці Програми щорічно, до 01 числа місяця, наступного за звітним 

періодом, подають відповідальному виконавцеві інформацію про стан та 

результати виконання заходів Програми. 

Після закінчення терміну реалізації кожного етапу та Програми в цілому, 

відповідальний виконавець у місячний термін подає управлінню економіки 

виконавчого комітету Коростенської міської ради підсумковий звіт про 

виконання Програми. 

 
 



Додаток 1 

до проєкту Програми „Молодь Коростенської   

міської територіальної громади” на 2021-2025 роки 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми ,,Молодь Коростенської міської територіальної громади” на 2021-2025 роки 

 

Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Роки реалізації  

Усього витрат 

на виконання 

Програми 

(тис. грн.) 

2021 рік 

(тис. грн.) 

2022 рік 

(тис. грн.) 

2023 рік 

(тис. грн.) 

2024 рік 

(тис. грн.) 

2025 рік 

(тис. грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому 

числі 

3985,5 4059,0 4183,0 4359,0 4536,0 21122,5 

державний 

бюджет 

- - - - - - 

міський 

бюджет 

3985,5 4059,0 4183,0 4359,0 4536,0 21122,5 

кошти 

небюджетних 

джерел 

- - - - - - 

 

 

   Секретар міської ради                                                                                                                   Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 



Додаток 2 

до проєкту Програми „Молодь Коростенської   

міської територіальної громади” на 2021-2025 роки 

 

 

Показники продукту  

Програми ,,Молодь Коростенської міської територіальної громади” на 2021-2025 роки 

 

№ 

з/п 

Назва 

показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 

на початок дії 

програми 

Роки реалізації  

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І  Показники продукту Програми 
1. Кількість 

проведених масових 

заходів для молоді, 

спрямованих на 

організацію 

змістовного дозвілля 

та формування 

здорового способу 

життя. 

одиниць 16 18 20 22 24 26 

2. Кількість 

молодіжних 

просторів на базі 

клубів 

Коростенського 

міського ЦФЗН 

„Спорт для всіх”. 

одиниць 0 1 2 2 2 2 

3. Кількість 

спеціалістів по 

роботі з молоддю 

(які пройшли 

осіб 0 3 4 5 6 7 



навчання за 

програмою  

„Молодіжний 

працівник”). 

4. Кількість путівок, 

закуплених за кошти 

міського бюджету, 

для оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

штук 0 350 350 350 350 350 

5. Кількість 

молодіжних центрів.  

одиниць 0 1 1 1 1 1 

ІІ Показники ефективності Програми 
1. Кількість залученої 

до заходів молоді. 

осіб 1600 1800 2000 2200 2400 2600 

2. Середні витрати на 

створення 

молодіжного 

простору на базі 

клубів 

Коростенського 

міського ЦФЗН 

„Спорт для всіх”. 

грн. 

0 11300 27000 27000 27000 27000 

3. Середні витрати на 

придбання путівки 

за кошти міського 

бюджету  для 

оздоровлення та 

відпочинку дитини. 

 

грн. 

0 7000 7420 7700 8120 8540 

4. Кількість дітей, 

охоплених 

послугами 

оздоровлення та 

відпочинку за кошти 

осіб 0 350 350 350 350 350 



міського бюджету. 

 

ІІІ Показники якості Програми 
1. Кількість активної 

молоді. 

% 11,3 12,7 14 15,6 17 18,4 

2. Збільшення 

кількості масових 

заходів для молоді, 

спрямованих на 

організацію 

змістовного дозвілля 

та формування 

здорового способу 

життя. 

% 100 112,5 125 137,5 150 162,5 

3. Питома вага дітей, 

забезпечених 

послугами 

оздоровлення та 

відпочинку за кошти 

міського бюджету. 

% 0 5 5 5 5 5 

4. Питома вага дітей, 

забезпечених 

послугами 

оздоровлення та 

відпочинку за кошти 

міського бюджету, у 

порівнянні з 

минулим роком. 

% 0 100 100 100 100 100 

 

 

 



Додаток 3 

до проєкту Програми „Молодь Коростенської  

міської територіальної громади” на 2021-2025 роки 

 

Напрями діяльності та заходи  

Програми ,,Молодь Коростенської міської територіальної громади”  

на 2021-2025 роки 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці  

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван-

ня  

(вартість), 

тис. грн.,  

у тому числі 

 

 2021 рік Очікува-

ний 

результат 
 2022 рік 

2023 рік 

2024 рік 

2025 рік 

1. Формування 

культури здоров’я 

серед молоді. 

Сприяння популяризації 

масового спорту з метою 

збереження та поліпшення 

здоров’я молоді. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”. 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Підтримка 

фізичного 

стану 

здоровʼя 

молоді, 

сповідуван-

ня ідеології 

здорового 

способу 

життя. 

  Проведення змагань, 2021-2025 р.р. Відділ молоді та Бюджет - Збільшення 



фестивалів з вуличних, 

нетрадиційних видів спорту, 

популярних серед молоді. 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”. 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

кількості 

молоді, яка 

займається 

спортом, 

шляхом 

створення 

нових форм 

організації 

змістовного 

дозвілля. 

 

 Проведення інформаційно-

профілактичних, 

просвітницьких заходів з 

формування навичок 

здорового способу життя, 

відповідальної безпечної 

поведінки та попередження 

можливих негативних дій 

відносно здоров'я. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

КМЦСС, „Клініка 

дружня до молоді” 

(за згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Залучення 

молоді до 

активної 

позиції 

щодо 

відповідаль

ної 

поведінки 

до власного 

здоров’я. 

 

 Проведення профілактичних 

заходів для молоді, у тому 

числі для учнівської та 

студентської, з питань 

профілактики туберкульозу, 

ВІЛ/СНІДу, вживання 

алкоголю, наркотиків та 

тютюнопаління. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

КМЦСС, „Клініка 

дружня до молоді” 

(за згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Підвищення 

рівня 

інформо-

ваності 

молоді 

щодо 

захворю-

вань, які 

передають-

ся статевим 

шляхом, та 

негативних 

наслідків 

вживання 



алкоголю, 

наркотиків, 

тютюнопа-

ління. 

 

 Розробка та розповсюдження 

соціальної реклами з питань 

пропаганди здорового 

способу життя, 

профілактики негативних 

явищ у молодіжному 

середовищі. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”. 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

250,0, в т.ч.: 

2021 р. – 

50,0, 

2022 р. – 

50,0, 

2023 р. – 

50,0, 

2024 р. – 

50,0, 

2025 р. – 

50,0. 

Зменшення 

кількості 

молоді, яка 

вживає 

наркотичні 

речовини, 

алкоголь. 

 

 Забезпечення організації та 

проведення Всеукраїнської 

інформаційно-

профілактичної акції 

„Відповідальність 

починається з мене”. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

КМЦСС, „Клініка 

дружня до молоді” 

(за згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Запобігання 

безвідпові-

дальному 

ставленню 

до вживання 

та продажу 

алкоголю. 

 

 Проведення соціологічного 

опитування щодо здорового 

способу життя (до 

всесвітнього Дня здоров`я) 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”. 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

25,0, в т.ч.: 

2021 р. – 5,0, 

2022 р. – 5,0, 

2023 р. – 5,0, 

2024 р. – 5,0, 

2025 р. – 5,0. 

Визначення 

проблем 

формування 

здорового 

способу 

життя у 

молоді. 

 

 Проведення анкетування до 

Дня молоді. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

25,0, в т.ч.: 

2021 р. – 5,0, 

2022 р. – 5,0, 

2023 р. – 5,0, 

Визначення 

проблем 

молоді та 

ставлення 



„Спорт для всіх”. терто-

ріальної 

громади 

2024 р. – 5,0, 

2025 р. – 5,0. 

до 

здорового 

способу 

життя. 

 

 

 Організація навчання 

учнівської молоді засадам 

здорового способу життя 

через „лекторії здоров’я”. 

2021-2025 р.р. КМЦСС, Відділ 

освіти, „Клініка 

дружня до молоді” 

(за згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Пропагуван

ня 

здорового 

способу 

життя. 

2. Співпраця з 

благодійними 

фондами та 

громадськими 

організаціями, 

спрямована на 

запобігання 

поширенню 

негативних явищ в 

молодіжному 

середовищі. 

Сприяння реабілітації 

молоді, залежної від 

алкоголю, наркотичних 

речовин та різнопланова 

допомога ВІЛ-інфікованим 

особам. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, КМЦСС, 

„Клініка дружня до 

молоді” (за згодою), 

ВБФ „Оазис життя” 

(за згодою), 

громадські 

організації (за 

згодою). 

 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Реабілітація 

молоді, 

залежної від 

алкоголю, 

наркотич-

них 

речовин. 

 

 Сприяння громадським 

організаціям у проведенні 

заходів, спрямованих на 

профілактику негативних 

явищ у молодіжному 

середовищі, формування 

здорового способу життя. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

КМЦСС, відділ 

освіти, „Клініка 

дружня до молоді” 

(за згодою), 

громадські 

організації (за 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Підтримка 

організацій 

у реалізації 

молодіжної 

політики у 

сфері 

роботи з 

молоддю. 



згодою). 

3. Розвиток 

неформальної 

освіти (набуття 

молодими людьми 

знань, навичок та 

інших 

компетентностей 

поза системою 

освіти). 

Проведення семінарів, 

семінарів-тренінгів, 

тренінгів, конференцій, 

форумів, наметових таборів, 

походів, зборів-походів та 

інших заходів, розробка і 

видання інформаційних, 

методичних матеріалів та 

виготовлення і розміщення 

соціальних роликів з метою 

забезпечення розвитку 

неформальних форм роботи 

з молоддю. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

КМЦСС, громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Створення 
цілісної 
системи 
неформаль-
ної освіти 
молоді; 
підвищення 
рівня 
активності 
молоді, 
урізноманіт-
нення та 
впровадже-
ння у 
роботу, як 
обов'язко-
вих та 
максималь-
но 
ефективних 
форм та 
заходів не-
формальної 
освіти. 

 

 Здійснення опитування, 

соціальних досліджень на 

теми інтересів, цінностей та 

потреб молоді і пріоритетів 

молодіжної політики. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

КМЦСС, громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- 

 

 Підвищення професійного 

рівня спеціалістів по роботі з 

молоддю, зокрема 

проходження навчання за 

програмою  „Молодіжний 

працівник” (Youth Worker). 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”. 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

500,0, в т.ч.: 

2021 р. – 

100,0, 

2022 р. – 

100,0, 

2023 р. – 

100,0, 

2024 р. – 

100,0, 

2025 р. – 

100,0. 

Підвищення 

рівня 

активності 

молоді. 

 
 Створення молодіжного 

центру та забезпечення його 

2021-2025 р.р. Виконавчий комітет 

Коростенської 

Бюджет 

Коростен-

5000,0, в т.ч.: 

2021 р. – 1000,0, 

2022 р. – 1000,0, 

Розвиток 

молодіжних 

ініціатив, 



функціонування. міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою). 

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

2023 р. – 1000,0, 

2024 р. – 1000,0, 

2025 р. – 1000,0. 

збільшення 

кількості 

молодіжних 

проектів 

спрямованих 

на реалізацію 

молодіжної 

політики. 

4. Створення 

молодіжного 

простору на базі 

клубів 

Коростенського 

міського ЦФЗН 

„Спорт для всіх” із 

забезпеченням їх 

організаційною, 

методичною, 

інформаційною 

підтримкою та 

виділенням 

відповідного 

фінансування. 

Дослідження потреби в 

додатковій освіті старших 

школярів шляхом 

проведення анкетування. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

КМЦСС, відділ 

освіти, громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- З’ясування 

потреби 

молоді в 

додаткових 

освітніх 

послугах.  

 

 Організація проведення 

неформальних позашкільних 

освітніх заходів для старших 

школярів, відповідно до 

визначених потреб. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

КМЦСС, громадські 

організації (за 

згодою). 

Міський 

бюджет 

- Забезпечен-

ня молоді 

додаткови-

ми 

освітніми 

послугами. 

 

 Проведення „творчих 

посиденьок” для молодих 

мам. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

- Забезпечен-

ня молодих 

мам 

додаткови-

ми 



КМЦСС, громадські 

організації (за 

згодою). 

ріальної 

громади 

освітніми 

послугами. 

 

 Придбання обладнання та 

інвентарю, необхідного для 

функціонування осередків 

молодіжного простору на 

базі клубів Коростенського 

міського ЦФЗН „Спорт для 

всіх”.  

У тому числі: 

 

2021-2025 р.р. Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”. 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

 Урізноманіт

нення 

послуг, які 

надаються 

молоді. 

 

 Придбання канцтоварів. 2021-2025 р.р. Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”. 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

25,0, в т.ч.: 

2021 р. – 5,0, 

2022 р. – 5,0, 

2023 р. – 5,0, 

2024 р. – 5,0, 

2025 р. – 5,0. 

 

 Придбання магнітно-

маркерного фліпчарту. 

2021-2025 р.р. Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”. 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

3,0 

 

 Придбання смарт телевізору 

та комплектуючих для 

підключення до ноутбуку. 

2021-2025 р.р. Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”. 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

20,0 

  Придбання ноутбуку. 2021-2025 р.р. Коростенський Бюджет 25,0 



міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”. 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

 

 Придбання настільних ігор. 2021-2025 р.р. Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”. 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

10,0, в т.ч.: 

2021 р. – 

10,0. 

 

 

 Підключення клубів 

Коростенського міського 

ЦФЗН „Спорт для всіх” до 

мережі інтернет та оплата 

послуг. 

 

2021-2025 р.р. Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”.  

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

98,0, в т.ч.: 

2021 р. – 

50,0. 

2022 р. – 

12,0, 

2023 р. – 

12,0, 

2024 р. – 

12,0, 

2025 р. – 

12,0. 

 

5. Розвиток та 

популяризація 

волонтерського 

руху. 

Залучення молоді до 

волонтерської діяльності. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

КМЦСС. 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Збільшення 

кількості 

волонтерів 

та 

волонтерсь-

ких 

організацій. 

 
 Сприяння розвитку 

напрямків волонтерської 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Бюджет 

Коростен-

- Розвиток 

волонтер-



діяльності, відповідно до 

потреб. 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

КМЦСС. 

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

ського руху 

та 

підвищення 

реалізації 

молодіжних 

соціальних 

ініціатив. 

 

 Надання практичної 

допомоги учасникам 

проєктів всеукраїнського та 

міжнародного 

волонтерського 

співробітництва. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

КМЦСС, громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Підвищення 

значення 

волонтерсь-

кої 

діяльності. 

 

 Забезпечення участі 

волонтерів, із числа молоді, 

у мiжрегiональних, 

всеукраїнських, 

міжнародних форумах, 

конференцiях, що 

спрямованi на вирiшення 

актуальних молодiжних 

питань. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Підвищення 

значення 

волонтерсь-

кої 

діяльності, 

збільшення 

кількості 

молодіжних 

волонтерсь-

ких 

проектів, 

спрямова-

них на 

вирішення 

значущих 

молодіжних 

проблем. 

6. Інформаційне 

забезпечення 

Створення та забезпечення 

функціонування 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Бюджет 

Коростен-

- Створення 

інформацій-



реалізації 

молодіжної 

політики. 

молодіжного 

iнформацiйного порталу. 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

КП КМР „ТО 

„Коростеньмедіа” (за 

згодою). 

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

ного поля 

для 

ефективної 

комунікацій 

серед 

молодіжних 

об’єднань та 

активної 

молоді. 

 

 Проведення заходів, 

спрямованих на 

популяризацію та 

інформаційне наповнення 

молодіжного 

інформаційного порталу. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

КП КМР „ТО 

„Коростеньмедіа” (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Підвищення 

рівня 

проінфор-

мованості 

молоді 

щодо подій 

та заходів, 

які 

відбувають-

ся в галузі 

молодіжної 

політики. 

 

 Започаткування, в 

установленому порядку, 

проведення щорічного 

конкурсу соціальної 

реклами. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, КП 

КМР „ТО 

„Коростеньмедіа” (за 

згодою), громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Заохочення 

активної 

молоді до 

реалізації 

соціальних 

проектів. 

7. Сприяння 

зайнятості молоді 

(створення умов та 

Надання профорiєнтацiйних 

послуг молодi. 

2021-2025 р.р. Коростенський 

міський центр 

зайнятості (за 

Бюджет 

Коростен-

ської 

- Підвищити 

рівень 

обізнаності 



здійснення заходів, 

спрямованих на 

працевлаштування 

молоді). 

згодою). міської 

терто-

ріальної 

громади 

молоді 

щодо 

вибору 

професії та 

пошуку 

першого 

робочого 

місця. 

 

 Органiзація проведення 

виставок, ярмарок вакансiй, 

семiнарiв, конференцiй, 

засiдань круглих столів з 

питань забезпечення 

належної зайнятостi та 

пiдтримки пiдприємницьких 

iнiцiатив молодi. 

2021-2025 р.р. Коростенський 

міський центр 

зайнятості (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Покращення 

обізнаності 

молоді в 

сфері 

зайнятості 

та 

збільшення 

кількості 

зайнятого 

населення із 

числа 

молоді. 

 

 Забезпечення органiзацiї та 

проведення конкурсу бiзнес-

планiв пiдприємницької 

діяльності. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, управління 

економіки, 

Коростенський 

міський центр 

зайнятості (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Збільшення 

кількості 

молоді із 

числа 

самозайня-

того 

підприєм-

ницькою 

діяльністю 

населення   

 

 Організація інформування 

молоді щодо соціальних 

послуг державної служби 

зайнятості. 

2021-2025 р.р. Коростенський 

міський центр 

зайнятості (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

- Покращення 

та 

підвищення 

рівня знань 



терто-

ріальної 

громади 

молоді 

щодо 

особистих 

прав та 

можливос-

тей в сфері 

зайнятості. 

 

 Надання організаційної 

підтримки для реалізації 

проєктів молодіжних 

громадських організацій. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Залучення 

молодіжних 

громадсь-

ких 

організацій 

до реалізації 

молодіжної 

політики. 

 

 Проведення засідань за 

круглим столом, нарад 

з питань молодіжної 

політики, розвитку 

молодіжного 

самоврядування. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Реалізація 

молоддю та 

органами 

виконавчої 

влади 

партнерсь-

ких 

проєктів. 

8. Підтримка 

обдарованої молоді. 

Сприяння 

творчому, 

інтелектуальному 

та духовному 

розвитку молоді. 

Надання інформаційної 

підтримки для участі в 

обласних, всеукраїнських, 

міжнародних олімпіадах, 

форумах, конкурсах, 

турнірах, змаганнях тощо. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, відділ 

освіти, громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Стимулюва

ння молоді 

до перемог 

у всеукраїн-

ських та 

міжнарод-

них 

конкурсах, 

підтримка 

обдарованої 

молоді 



 

 Проведення святкових 

заходів з нагоди Дня молоді. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, відділ 

культури і туризму, 

відділ освіти, 

КМЦСС, громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

100,0, в т.ч.: 

2021 р. – 

20,0, 

2022 р. – 

20,0, 

2023 р. – 

20,0, 

2024 р. – 

20,0, 

2025 р. – 

20,0. 

Організація 

змістовного 

дозвілля 

мешканців, 

підтримка 

творчо 

обдарованої 

молоді. 

 

 Забезпечення своєчасного 

проведення тендерних 

процедур, закупівлі послуг із 

оздоровлення та відпочинку 

дітей. 

2021-2025 р.р. Виконавчий комітет 

Коростенської 

міської ради. 

 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

13573,0, в т.ч.: 

2021 р. –

2450,0, 

2022 р. –

2597,0, 

2023 р. –

2695,0, 

2024 р. –

2842,0, 

2025 р. –

2989,0. 

Збільшення 

кількості 

дітей, 

забезпече-

них 

послугами 

оздоровлен-

ня та 

відпочинку. 

 

 Забезпечення своєчасного 

проходження медичного 

огляду дітьми, які 

направляються в дитячі 

заклади оздоровлення та 

відпочинку. 

2021-2025 р.р. КНП „ЦПСМД” 

КМР, 

КНП „Коростенська 

ЦМЛ КМР”. 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Своєчасне 

оформлення 

медичної 

довідки 

встановле-

ного зразка, 

затвердже-

ної 

спеціально 

уповнова-

женим 

централь-

ним 



органом 

виконавчої 

влади у 

сфері 

охорони 

здоров’я. 

 

 Забезпечення  супроводу  

медичними  працівниками та 

особами, які мають досвід 

роботи з дітьми,  

організованих  груп  дітей  

до  місць  відпочинку  і  у  

зворотному  напрямку. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, відділ 

освіти, КНП 

„ЦПСМД” КМР, 

КНП „Коростенська 

ЦМЛ КМР”. 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Забезпечен-

ня 

перевезен-

ня груп 

дітей на 

оздоровлен-

ня та 

відпочинок. 

 

 Постійне оновлення банку 

даних дітей пільгових 

категорій, зокрема 

талановитих та 

обдарованих, відмінників 

навчання, відповідно до 

отриманої інформації.  

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту. 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Збільшення 

кількості 

дітей, 

забезпече-

них 

послугами 

оздоровлен-

ня та 

відпочинку 

 

 Забезпечення перевезення 

дітей, які від’їжджають на 

відпочинок і оздоровлення, 

до місць відпочинку та у 

зворотному напрямку 

автомобільним і 

залізничним транспортом. 

2021-2025 р.р. Виконавчий комітет 

Коростенської 

міської ради. 

 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

1168,5, в т.ч.: 

2021 р. –

192,5, 

2022 р. –

210,0, 

2023 р. –

231,0, 

2024 р. –

255,0, 

2025 р. –

280,0. 

Забезпеченн

я 

перевезення 

організован

их груп 

дітей до 

місць 

відпочинку і 

у 

зворотному 

напрямку. 



 

Патріотичне 

виховання молоді. 

Популяризація 

національної 

культури 

Проведення навчання, 

тренінгів, семінарів, круглих 

столв тощо з питань 

патріотичного виховання 

молоді та популяризації 

національної культури. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

відділ освіти, 

громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Покращення 

рівня 

реалізації 

молодіжної 

політики у 

сфері 

патріоти-

ного 

виховання 

молоді та 

популяри- 

зації 

національ-

ної 

культури. 

 

 Забезпечення участі молоді у 

всеукраїнських та 

міжнародних заходах з 

питань патріотичного 

виховання молоді та 

популяризації національної 

культури. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Сприяння 

інтеграції 

молоді у 

світову та 

європейську 

спільноту. 

  

 Проведення заходів, 

спрямованих на 

популяризацію української 

мови, формування мовної 

культури, оволодіння та 

вживання української мови 

як духовного коду нації. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”. 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Вживання 

молоддю 

української 

мови на 

побутовому 

рівні. 

 

 Проведення заходів, 

приурочених до визначних 

та пам’ятних дат української 

історії. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

- Виховання у 

молоді 

шанобливо-

го 



„Спорт для всіх”, 

відділ освіти, відділ 

культури і туризму, 

громадські 

організації (за 

згодою). 

терто-

ріальної 

громади 

ставлення 

до 

визначних 

та 

пам’ятних 

дат 

української 

історії. 

 

 Проведення заходів до 

державних свят України. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

відділ освіти, відділ 

культури і туризму, 

громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Виховання у 

молоді 

шанобливо-

го 

ставлення 

до 

державних 

свят 

України. 

 

 Проведення заходів з метою 

виховання у молоді правової 

культури, поваги до 

Конституції України, законів 

України, державних 

символів – Герба, Прапора, 

Гімну України. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

відділ освіти, відділ 

культури і туризму, 

громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Виховання у 

молоді 

шанобливо-

го 

ставлення 

до 

державних 

символів 

України. 

 

 Проведення заходів з 

елементами історичної 

реконструкції. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

громадські 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

- Збільшення 

зацікавле-

ності молоді 

своїм 

героїчним 

минулим. 



організації (за 

згодою). 

громади 

 

 Сприяння популяризації та 

розвитку скаутського та 

пластового руху. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Залучення 

молоді до 

скаутського 

та 

пластового 

руху. 

  

Проведення таборних зборів. 2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”, 

громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

- Популяриза

ція серед 

молоді 

таборних 

зборів. 

  

Закупівля туристичного 

обладнання для участі в 

таборних зборах. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

„Спорт для всіх”. 

Бюджет 

Коростен-

ської 

міської 

терто-

ріальної 

громади 

300,0, в т.ч.: 

2021 р. –50,0, 

2022 р. –55,0, 

2023 р. –60,0, 

2024 р. –65,0, 

2025 р. –70,0. 

Залучення 

молоді до 

участі у 

таборних 

зборах. 

  

  Керуючий справами виконкому                                                                                                           Андрій ОХРІМЧУК 

 



Розсилка до проєкту рішення  

виконавчого комітету Коростенської міської ради 
,, Про погодження проєкту Програми 

,,Молодь Коростенської міської 

територіальної громади” на 2021-2025 роки” 

 
 

1. Начальник відділу молоді та спорту (Черних О.В.). 
 

 

 

 

Начальник відділу молоді та спорту                                         Олена ЧЕРНИХ 
 


