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І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про реалізацію державної молодіжної політики в області 
 

Сьогодні надзвичайно актуальним є розширення можливостей участі 
молоді у процесах прийняття рішень на місцях, особливо, що стосується 
реформ та розвитку громад в умовах децентралізації. 

Координацію діяльності державної молодіжної політики в області здій-
снюють 20 структурних підрозділів районних державних адміністрацій, 6 – 
міст обласного значення, які включають в себе 5 секторів, 15 відділів та 6 уп-
равлінь, з яких структурними підрозділами, які безпосередньо здійснюють 
заходи, спрямовані на розвиток молодіжної політики, є: 4 сектори, 3 відділи, 
2 управління, решта – підпорядковані іншим структурним підрозділам, які 
виконують завдання відповідно до положень. 

Реалізація державної молодіжної політики в області здійснюється відпо-
відно до Державної цільової соціальної програми “Молодь України” та облас-
ної цільової соціальної програми “Молодь Хмельниччини” на 2016-2020 роки. 

На виконання завдань програм у районах та містах проводилася низка 
заходів, спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики, зокрема: 

засідання “круглого столу” “Новий рівень зрілості студентського само-
врядування: досвід та перспективи розвитку” за участі представників студент-
ського самоврядування вищих навчальних заходів; 

інформаційно-просвітницька акція до Всесвітнього дня пам’яті людей, 
які померли від СНІДу, спрямована на популяризацію та пропаганду здоро-
вого способу життя, підвищення рівня інформування молоді з питань профі-
лактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД; 

молодіжний форум спільно з громадською організацією “Молодіжний 
клуб розвитку” з питань виховання та формування в молодого покоління 
активної громадянської позиції, підвищення уваги до проблем молоді; 

спільно з громадською організацією “ХДО “Молодіжний табір” облас-
ний дебатний турнір “Маю право”, метою якого стала активізація та розвиток 
дебатного руху в місті та області, освіта та виховання молоді в умовах демо-
кратії, гуманізму, толерантності та верховенства права; 

спільно з Хмельницьким обласним  центром туризму і краєзнавства уч-
нівської молоді проведено обласний етап дитячо-юнацької військово-патріо-
тичної гри “Сокіл” (“Джура”), метою якого є національно-патріотичне та 
духовне виховання учнівської молоді на ідеях козацького лицарства та козаць-
ких традицій.  
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У Красилівському районі за участі учнівської молоді організовуються 
інформаційно-просвітницькі заходи, акції, спрямовані на популяризацію здо-
рового способу життя “Маршрут безпеки”, “Молодь Красилівщини обирає 
здоровий спосіб життя”, “Галявина здоров’я” тощо.  

У Хмельницькому районі проведено тематичний тиждень “Я громадянин 
правової держави”, конкурс відеосюжетів “Від професій до кар’єри” та інші. 

Відповідними структурними підрозділами Славутської райдержадміні-
страції проведено заходи із профілактики насильства у сім’ї, розповсюджено 
просвітницькі буклети “Ні наркотикам! Обери життя”, “Ти повинен це знати”, 
“Убережи себе від ВІЛ та СНІДу”. 

Хмельницькою міською радою проведено фестиваль екологічної твор-
чості “Свіжий вітер”, культурно-мистецьку програму до Дня Європи. 

Шепетівською міською радою проведено студентське свято “Я студент, 
і я пишаюсь цим”, Новорічний бал-маскарад для лідерів учнівського самовря-
дування та членів молодіжної ради. 

У м. Кам’янець-Подільський з метою реабілітації та адаптації учасників 
бойових дій організовано лекції “Психологія і фізіологія посттравматичного 
стресового розладу”, тренінг для учасників АТО “Ми пережили! Техніки від-
новлення та самоуправління” та інше. 

Варто відзначити, що фінансування галузі є недостатнім. Як наслідок, 
виконання заходів програм здійснювалося не в повному обсязі.  

На сьогодні у Чемеровецькому, Полонському, Новоушицькому районах 
не прийнято програм розвитку молодіжної політики, відсутня інформація з 
цих питань. 

На утримання молодіжних центрів, інших організацій, які здійснюють 
заходи щодо молодіжної політики, та на її проведення з обласного бюджету у 
2017 році виділено 5 462 300,0 грн., що на 972260,0 грн. більше ніж торік. 

Забезпечується тісна співпраця, спрямована на популяризацію здорового 
способу життя та розвиток спорту серед молоді, з фізкультурно-спортивними 
товариствами області, а саме: ФСТ “Україна”, ФСТ “Динамо”, ФСТ “Колос”, 
Національним олімпійським комітетом України в області. Цьогоріч на фіз-
культурно-спортивні заходи передбачено 22 137 800,0 грн., що на 4 156640,0 грн. 
більше ніж торік. 

Пріоритетом у роботі управління молоді та спорту облдержадміністрації є: 

створення умов для різнобічного розвитку, громадянської активності, со-
ціального становлення, надання освіти та забезпечення робочих місць, а також 
підтримки молоді, молодіжних заходів щодо розвитку молодіжного руху та 
національно-патріотичного виховання; 

залучення широких верств населення до здорового способу життя, 
інформування про заходи, спрямовані на реалізацію молодіжної політики та 
про можливості для молоді (грантові конкурси, стипендії стажування); 
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проведення заходів, що сприяють підвищенню інтересу молоді до проб-
лем державотворення, розвитку демократії та громадянського суспільства, 
участь молоді у реалізації державної молодіжної політики. 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


