
Довідка 

про погодження проєкту рішення  

,,Про затвердження Програми  

,,Молодь Коростенської міської територіальної громади”  

на 2021-2025 роки”. 

 

Проєкт рішення розроблено: 

Відділом молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

 

Виконавець: 

Черних Олена Володимирівна, начальник відділу молоді та спорту виконавчого 

комітету Коростенської міської ради, 4-21-03. 

Міхалєва Ольга Анатоліївна, головний спеціаліст відділу молоді та спорту 

виконавчого комітету Коростенської міської ради, 9-65-65. 

 

Доповідає на сесії: 

Синицький Олександр Петрович, заступник міського голови. 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

Черних Олена Володимирівна, начальник відділу молоді та спорту виконавчого 

комітету Коростенської міської ради.  

 

Розсилка: 

-  фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради, 

вул.Грушевського, 22, м.Коростень, Житомирська обл., 11500; 

- відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету Коростенської міської 

ради, вул.Грушевського, 22, м.Коростень, Житомирська обл., 11500; 

- відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради, 

вул.Грушевського, 22, м.Коростень, Житомирська обл., 11500. 
 

 

Погоджено із зауваженнями: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу молоді та спорту                                                     О.Черних 
 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка до проєкту рішення  

,,Про затвердження Програми  

,,Молодь Коростенської міської територіальної громади”  

на 2021-2025 роки”. 

 

        1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 
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 (2014р.), 
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. Проте 
рівень активності коростенської молоді залишається низьким. Важливим у 
даному процесі є створення спільного бачення між органами влади та 
молодіжною спільнотою. 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 %.  

Державна молодіжна політика значною мірою реалізується через саму 
молодь, молодіжний рух, молодіжні організації та об’єднання в результаті 
відповідної їх діяльності. 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.  

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. 

 

        2. Цілі і завдання прийняття рішення. 

 Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і 

самореалізації молоді Коростенської міської територіальної громади, 

формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості. 
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. 

 

         3. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міської 

територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених чинним 

законодавством. Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, буде 

уточнюватися щороку, під час складання проєкту бюджету міської 

територіальної громади.  

 

         4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

рішення.  

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. 
 

  

 

 

 

Начальник відділу молоді та спорту                                                     О.Черних 

 

 
 

 


