
Проект 

 

Звіт про виконання у 2016 році обласної Програми  

«Молодь Чернігівщини» на 2016-2020 роки 

 

З метою ефективної реалізації державної молодіжної політики у 2016 

році затверджено та забезпечено виконання обласної Програми «Молодь 

Чернігівщини» на 2016 – 2020 роки. Відповідні програми прийняті в усіх та 

районах та містах області. 

Концептуальний підхід Департаменту в молодіжній політиці – 

активна взаємодія з громадськими організаціями, активною молоддю, 

сприяння реалізації молодіжних ініціатив, проектів, проведення заходів 

спільно з молоддю та для молоді.  

У 2016 році з обласного бюджету Департаментом використано 

888 тис. грнна соціальні програми і заходи з питань молоді, з них: 

-  на фінансову підтримку проектів громадських організацій - 

152,2 тис. грн.; 

- на підтримку молодіжних ініціатив та заходів – 467,8 тис. грн.; 

- на забезпечення діяльності Молодіжного центру праці – 

268,0 тис. грн. 

Департаментом забезпечено проведення в установленому Порядку 

конкурсу програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка з обласного бюджету.  

Загалом Департаментом підтримано 7 молодіжних проектів інститутів 

громадянського суспільства, які реалізовувались в рамках обласної 

Програми «Молодь Чернігівщини», а саме: 

1) Захід «Пам’ять міцніє зв’язком поколінь» Чернігівської міської 

громадської організації «Чернігівська Федерація історичного 

фехтування».   

У рамках заходу за участю волонтерів підготовлено стенди з 

фотографіями та інформацією про 10 родин з Чернігівщини, члени яких 

брали участь у Другій світовій війні, війні в Афганістані та зараз беруть 

участь в АТО. Починаючи з 9 травня виставка за участю членів родин, 

історії яких представлені на стендах, демонструвалась в місті Чернігові під 

час загальнообласних заходів та в подальшому в навчальних закладах 

області. 

2) Проект «Моя країна – Україна, Чернігівщина – її північний 

кордон» громадської організації «Українська асоціація фахівців з 

подолання наслідків психотравмуючих подій».  

В ході заходу проведено ряд екскурсій до навчального центру 

Сухопутний військ ЗСУ "Десна", в рамках яких відбувалось спілкування з 

учасниками АТО, демонструвалась військова техніка та зайняття 

військових, проводились спільні патріотичні акції.  

3) Проект «Молодіжний спортивно-патріотичний табір «Січ» 

Сосницької районної молодіжної громадської організації Спортивний 

клуб «Анти».  



В рамках проекту забезпечено функціонування 10-денного 

молодіжного табору для 30 дівчат та хлопців з потужною та цікавою 

національно-патріотичною виховною програмою, яка включала вивчення 

історії українського козацтва та рідного краю, проведення великої теренової 

гри, уроків виживання, тактичної медицини, кулінарних майстер-класів 

козацької кухні, вивчення основ кінної справи, таборування, ковальської 

справи, травознавства, миловаріння, гончарства, рукоділля тощо. 

4) Захід «Патріотичний фото проект»  громадської організації 

«Українська асоціація матерів». 

Стартував 24 серпня 2016 під час урочистостей до 25-ї річниці 

Незалежності України та фінішував до Дня захисника України (14 жовтня 

2016 року). Студентська та учнівська молодь  з районів та міст області взяла 

участь  в молодіжно-патріотичному фотопроекті, за підсумками якого 

проведена патріотична фотовиставка та виготовлені календарі.  

5) Проект «Медіа-виставка конкурс юнацького патріотичного 

малюнку» та «Твоя листівка для воїна», МГО «Асоціація безперервної 

фахової освіти «Атенеум».  

В рамках проекту проведений обласний конкурс юнацького 

патріотичного малюнку. 14 жовтня до Дня захисника України відбулася 

виставка малюнків. За підсумками конкурсу у грудні виготовлені листівки з 

малюнками, які передані військовим. 

6) Проект «Екологічний погляд у майбутнє», МГО Міський 

молодіжний центр «Жменя». 

В рамках проекту видано та презентовано книгу «Екологічна 

психологія. Хрестоматія: тексти», а також проведено 8 семінарів з 

екологічних питань для студентів та психологів. 

7) Програма зниження темпів розповсюдження ВІЛ «В ім’я 

життя», ЧОВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».  

Проведено 6 профілактичних тренінгів для учнівської молоді, 2 

зустрічі в рамках дискусійного клубу «Віл. Руйнування міфів» та  

благодійний вечір в ТРЦ «Hollywood» «Від бажання до дії!». 

На засіданні конкурсної комісії з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного 

бюджету розглянуті підсумки реалізації зазначених проектів, моніторингові 

звіти, надані залученими незалежними громадськими організаціями, та 

визнано ефективним виконання громадськими організаціями вищевказаних 

проектів. 

У 2016 році за безпосередньої участі Департаменту, спільно з 

громадськими організаціями, проведені різноманітні всеукраїнські та  

обласні заходи з національно-патріотичного виховання молоді, а саме: 

- Всеукраїнська акція «З Батурином у душі – з Україною в серці», 

відбулася у травні 2016 року в м.Батурин  за підтримки Міністерства молоді 

та спорту України, за участю Героя України, учасника АТО – Межевікіна 

Євгена Миколайовича. В акції взяли участь більше 200 осіб з 14 областей 

України. 

- Всеукраїнський етно-культурний фестиваль «ХЛІБ своїми 

руками. Жнива 2016», відбувся у серпні 2016 року в мистецькому хуторі 



Обирки Бахмацького району, за підтримки Мінмолодьспорту та 

Всеукраїнської громадської організації «Зелене плем’я». У заході взяли 

участь 300 осіб. 

- Всеукраїнський табір, спрямований на підготовку громадських 

активістів, які залучаються до організації та проведення 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), «Джура-Чернігів», проведений у жовтні 2016 року у с.Ладинка 

за підтримки Мінмолодьспорту,  спільно зі Спілкою Української Молоді в 

Україні. Взяли участь 55 представників з 13 областей. 

- Всеукраїнський семінар-тренінг із української етнопедагогіки,   

проведений у листопаді 2016 року у м.Чернігів за підтримки 

Мінмолодьспорту,  спільно з Громадською ініціативою «Український центр 

етнопедагогіки» та Спілкою Української Молоді в Україні. Взяли участь 48 

представників з 18 областей; 

- Всеукраїнський семінар-тренінг «Єдиних духом справи 

єднають», відбувся у грудні 2016 року у м. Чернігів, за підтримки  

Мінмолодьспорту, за участю Єдиного волонтерського центру, Центру 

психолого-соціальної допомоги «Ресурс», громадської організації «Март». 

У заході взяли участь 50 представників з 13 областей країни. 

Серед ключових обласних заходів: 

- Молодіжне наметове містечко «ТАМ» – Територія активної 

молоді», проведене у червні 2016 року до Дня молоді за участю 250 

молодих людей з районів та міст області.  

Робота наметового містечка була побудова з урахуванням ініціатив та 

потреб активної молоді. Учасники заходу обмінювались досвідом 

організації  національно-патріотичних заходів, проведено патріотичний 

флешмоб, регіональний етап Міжнародної програми «Студентська 

республіка», спортивно-змагальну програму за участю учасників АТО, 

театралізоване дійство Івана Купала, Молодіжний музичний фестиваль  

тощо; 

- обласний національно-патріотичний захід «Я – патріот», 

проведений до Дня Незалежності України на базі військової частини в с. 

Гончарівське, У заході взяли участь допризовна молодь з усіх районів та 

міст області, всього 220 учасників. В рамках заходу відбулися змагання з 5 

видів спорту та патріотичні акції. 

Спільно з громадською організацію «Єдина родина Чернігівщини», до 

Дня захисника України проведена інформаційна акція «Вони захищали 

нас» щодо вшанування пам’яті воїнів, загиблих в АТО, в рамках якої в 

місті Чернігові розміщені біг-борди з інформацією про загиблих Героїв 

АТО.  

Окрема увага приділялась розвитку та підтримці молодіжного  

волонтерського руху. 

Зокрема, другий рік поспіль за ініціативи волонтерських організацій 

до Міжнародного дня волонтера в області проводиться Молодіжний 

волонтерський форум.Форум відбувся 4 грудня 2016 року під гаслом «Час 

обрав нас». 

В рамках форуму відбулися виставка-презентації волонтерської 

діяльності, урочисте відзначення волонтерів Чернігівщини, обмін досвідом 



в організації волонтерської діяльності, тренінгові програма з підготовки 

проектів громадських організацій для фінансування за рахунок бюджетних 

коштів та коштів міжнародних донорських організацій тощо. 

Розвитку молодіжного руху значну увагу приділяє Молодіжний центр 

праці, який з 2016 року розпочав реалізацію програми «Я волонтер». 

За сприянняДепартаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації та за участю молодіжних громадських організацій 

проведено більше 20 заходів, спрямованих на самореалізацію молоді, 

підвищення громадянської активності, формування здорового способу 

життя. 

Серед них:  

- І Всеукраїнський дебатний турнір «Кубок Легенд», проведений у 

березні 2016 року на базі Чернігівського національного педагогічного 

університету ім. Т.Г.Шевченка за участі  24 команд з 12 областей країни;  

-XV Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики 

«Червона рута»; 

-ІІ-й Міжнародний фестиваль молодіжного гумору «Літній кубок КВН 

ЮА»; 

-забезпечено участь чернігівських команд у відкритому 

Всеукраїнському «Осінньому Кубку КВН», у суперфіналі Всеукраїнської 

ліги КВН; 

- Чернігівський регіональний етап Всеукраїнської конкурсної програми 

«Кращий студент України»; 

- Х Міжнародний фестиваль бойових мистецтв; 

- обласний молодіжний фестиваль танцювального спорту «Кубок 

Полісся – 2016»; 

- фінал обласного конкурсу учнівських есе «Моя професія, яка змінить 

світ» тощо. 

Особлива увага приділялась питанню підвищення професійного 

рівня молодіжних працівників. 

Зокрема, у жовтні 2016 року проведено базовий тренінг програми 

«Молодіжний працівник», орієнтований  на представників інститутів 

громадського суспільства та державних службовців, діяльність яких 

спрямована на роботу з молоддю. 

У грудні 2016 року Департаментом проведено семінар з питань 

ефективної реалізації молодіжної політики для керівників профільних 

структурних підрозділів райдержадміністрацій, міськвиконкомів та 

об’єднаних територіальних громад. 

Також у грудні 2016 року розпочато роботу з підготовки молодіжних 

тренерів для впровадження тренінгової програми для молоді «Як стати 

успішним» в усіх районах та містах області. 

Системна робота з профорієнтації, працевлаштування, 

особистісного розвитку молоді проводиться Молодіжним центром 

праці при Департаменті сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. 

За 2016 рік центром надані послуги 3128 особам з різноманітних 

питань щодо працевлаштування, організації підприємницької діяльності, 

профорієнтації, вторинної зайнятості тощо. 



З метою підтримки діяльності учасників програм обмінів і 

стажування, що фінансуються урядом США, та сприяння їх активній участі 

у проектах, що підтримують демократичні перетворення, економічні 

реформи та об'єднання України, 11 та 18 травня 2016 року в Чернігівській 

області було проведено семінар-тренінг «Програми обміну – шлях до 

успіху». У заході взяли участь учні старших класів загальною кількістю 76 

осіб. 

Забезпечено організацію та проведення регіонального туру 

Всеукраїнського  конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед 

молоді. У вересні 2016 року підведені підсумки конкурсу та нагороджені 

переможці: І місце –  Зубов І.В. (бізнес план по технічному обслуговуванню 

та ремонту автомобілів за індивідуальним замовленням); ІІ місце – 

Зевако Є.М. (бізнес – план по розведенню і вирощуванню перепілок); ІІІ 

місце – Решотко А.С. (бізнес - план по створенню підприємства з 

виробництва піци в м. Новгород-Сіверському) та Винник М.М. (бізнес-план 

з виробництва меду ПП «Студинський мед»). Роботи переможців надано 

для участі у фіналі Всеукраїнського конкурсу. 

В травні 2016 року з метою вторинної зайнятості молоді 

організовувалися волонтерські акції молодіжних трудових загонів 

«Студенти – дітям». Учасниками заходу проводилися роботи по 

впорядкуванню та облаштуванню території позаміського дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку Чернігівської обласної ради «Дивосвіт». 

З метою виховання у молодих громадян усвідомлення екологічної 

цінності збереження природного середовища та прищеплення в суспільній 

свідомості потреби підтримувати чистоту у квітні 2016 року організовано та 

проведено конкурс-змагання серед шкіл міста «Моя екологія – моє 

майбутнє!» в рамках Всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою 

разом!».  

Реалізація Програми дозволяє якісно і ефективно реалізовувати 

державну молодіжну політику в області. 
 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації  
 

 

 

 

 


