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м. Корюківка 

2019 рік 



 

Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 
 

Корюківська міська рада 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»,  Постанова Кабінету Міністрів 
України від 20.12.2017 №1014 «Про 
затвердження типових положень про 
молодіжний центр та про експертну раду 
при молодіжному центрі» 

3. Розробник Програми Виконавчий  комітет  Корюківської міської 
ради 

4. Відповідальний виконавець 
Програми 

Виконавчий комітет Корюківської міської 
ради 

5. Учасники Програми Корюківська міська рада, Корюківський 
міський молодіжний центр «КУБ» 
Корюківської міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2020 – 2022 роки 

7. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього: 
 

2700,0 тис. грн., в т.ч. 
2020 рік – 800,0 тис.грн. 
2021 рік – 900,0 тис.грн. 
2022 рік – 1000,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Загальні положення 

Особливим пріоритетом молодіжної політики в Україні є розвиток мережі 

молодіжних центрів та просторів європейського зразка, які по своїй суті  

є осередками практичної роботи з молоддю. Це унікальні установи, що 

сприяють розвитку молодих людей, громадянській освіті, популяризації 

здорового способу життя, волонтерства, молодіжному підприємництву, 

підвищенню рівня мобільності молоді тощо. Їх напрями роботи формуються 

відповідно до потреб та інтересів молодих людей конкретної громади. 

Сьогодні в Україні вже діє кілька сотень молодіжних центрів і просторів 

різної форми власності, у тому числі утворених на базі закладів освіти, 

культури, спорту. Такі молодіжні хаби, платформи та коворкінги успішно 

працюють у більшості обласних центрів України, а також активно 

розвиваються в маленьких містах і селах України. 

В Програмі розвитку та фінансової підтримки Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради на 2020 - 2022 роки 

(далі - Програма)  максимально врахована ефективність молодіжної політики в 

громаді, яка значною мірою залежить лише від єдності та координації  дій 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, молодіжного представництва і  

суспільних  потреб мешканців громади.  Характерними ознаками її виступають 

структурно-функціональна модель реалізації молодіжної політики на рівні 

громади, яка зосереджує увагу на тому, що молодіжна політика інтегрує  в собі 

усі інші сфери відповідальності по роботі з молоддю: освіту, працевлаштування 

та ринок праці, культурний розвиток, соціальний захист тощо. 

Необхідність розроблення Програми пов’язана з:  

- вимогами до соціалізації та самореалізації молоді у векторі сучасної 

державної молодіжної політики в Україні;  

- інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її 

творчого потенціалу; 

- популяризації здорового способу життя молоді; 

- забезпеченню громадянської освіти молоді та розвитку волонтерства; 

- підвищенню рівня мобільності молоді. 

Програма визначає основні цілі та завдання діяльності та розвитку 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради 

на 2020 - 2022 роки та передбачає комплекс взаємоузгоджених заходів, 

спрямованих на досягнення поставлених цілей, відповідно до визначених 

пріоритетних напрямків щодо створення відповідних умов для громадської 

діяльності і різнобічного розвитку молоді та на підтримку молодіжних 

ініціатив. 

2. Мета Програми 

Метою програми є сприяння соціалізації та самореалізації молоді, 

інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її 

творчого потенціалу, національно-патріотичному вихованню, популяризації 



 

здорового способу життя молоді, працевлаштуванню молоді та зайнятості  

у вільний час, забезпеченню громадянської освіти та розвитку волонтерства, 

підвищенню рівня мобільності молоді. 

 

3. Завдання Програми 

1. Забезпечити реалізацію державної політики у галузі молодіжного 

напрямку, з урахуванням особливостей молодіжного  середовища громади.  

2.  Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської 

ради.                                                          

3.  Забезпечити матеріально-технічний  стан Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради відповідно до потреб  

повноцінної діяльності. 

         4. Реалізувати принципи  добровільної  участі у діяльності Корюківського 

міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради. 

5. Забезпечити роботу щодо сприяння національно-патріотичному 

вихованню та громадянській освіті молоді, зокрема через неформальну освіту. 

6. Використовувати різноспрямований  соціальний  вплив для 

забезпечення індивідуального розвитку та становлення молоді як активного 

соціального суб’єкта. 

7. Брати участь у формуванні та реалізації державної політики  

в молодіжній сфері.  Популяризувати  та проводити заходи щодо встановлення 

стандартів у галузях, які є важливими для реалізації політики у молодіжній 

сфері на загальнодержавному і місцевому рівні. 

8. Розвивати  знання та освітні інновації в роботі з молоддю та формувати  

знання  і навички, необхідні для самореалізації молоді. 

9. Застосовувати принципи активної участі молоді, залучати  молодь до 

процесу колективного ухвалення рішень щодо діяльності Корюківського 

міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради. 

10. Створити умови для забезпечення  рівності, відкритості та 

доступності, запобігати впливу будь-яких факторів, які можуть обмежити 

можливості участі молоді, проведення заходів для молоді у зручний час. 

11. Виховувати повагу до людини, як соціальної цінності, боротьбі  

з проявами расизму та іншими формами дискримінації, поборення 

людиноненависницьких ідеологій. 

12. Створити ефективні засоби та технології пошуку, навчання, виховання 

і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді. Розвивати інтелектуальний і 

творчий потенціал громади.  

13. Створити систему моніторингу умов, процесу та результатів 

діяльності з відповідним прогнозуванням розвитку.  



 

14. Забезпечити участь молоді  у міжнародних молодіжних проектах. 

15.  Для виконання цілей та завдань, визначених Програмою, розроблено 

та наведено в додатку до Програми комплекс заходів (додається). 

 

4. Очікувані результати 

Створення вільного простору для реалізації кращих молодіжних ініціатив, 

відповідно до потреб та запитів громади щодо реалізації молодіжної політики в 

громаді. 

 

5. Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету (з урахуванням його реальних можливостей) відповідно до Порядку 

використання коштів міського бюджету для фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради 

згідно з додатком 2. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

1. Координацію та контроль за діяльністю Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради щодо виконання заходів 

Програми покладено на виконавчий комітет Корюківської міської ради. 

2. За результатами аналізу виконання програмних заходів можуть 

вноситися зміни та доповнення до Програми. 

3. Молодіжний центр «КУБ» Корюківської міської ради щорічно аналізує 

хід виконання Програми та звітує перед виконавчим комітетом міської ради. 
 

 

Секретар ради                                                                          С.ОЛІЙНИК 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 до Програми 

 

Заходи щодо реалізації Програми розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки 

  

№ 

з/п 

Назва заходу Термін реалізації Джерела 

фінансування 

1 Турнір з гри «Мафія» 2020-2022 роки Міський бюджет 

2 Вечір до Дня Закоханих 2020-2022 роки Міський бюджет 

3 Народні гуляння «Проводи 

зими» кулінарний майстер-клас 

2020-2022 роки Міський бюджет 

4 Танцювальний майстер-клас 

для дівчат до 8 Березня 

2020-2022 роки Міський бюджет 

5 Miss School-2020 2020-2022 роки Міський бюджет 

6 Молодіжний мистецький вечір 2020-2022 роки Міський бюджет 

7 ЕКО-акція «Полювання на 

пластик»  

2020-2022 роки Міський бюджет 

8 «Родинні батли» до Дня Сім’ї 2020-2022 роки Міський бюджет 

9 Вело квест до Дня Європи 2020-2022 роки Міський бюджет 

10 Фестиваль «Смугастий Равлик» 2020-2022 роки Міський бюджет 

11 Заходи до Дня Молоді – форум 

молоді громади 

2020-2022 роки Міський бюджет 

12 Молодіжний міні-табір 2020-2022 роки Міський бюджет 

13 Заходи до Дня Міста 2020-2022 роки Міський бюджет 

14 Літне свято на пляжі 2020-2022 роки Міський бюджет 

15 Фестиваль української музики 

та кіно «VATRA» 

2020-2022 роки Міський бюджет 

16 Дебатний турнір  2020-2022 роки Міський бюджет 

17 Патріотичний забіг на «Кубок 

Героя» 

2020-2022 роки Міський бюджет 

18 Молодіжна шоу програма 2020-2022 роки Міський бюджет 

19 Відвідини молоді сіл громади 2020-2022 роки Міський бюджет 

20 Благодійна акція «Від добра – 

добра багато» 

2020-2022 роки Міський бюджет 

 

 

Секретар ради                                                                        С.ОЛІЙНИК 

 



 

 

                   Додаток  2 до Програми                   

 

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 

коштів міського бюджету для фінансової підтримки  

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ»  

Корюківської міської ради  

 

1. Порядок використання (далі – порядок) визначає механізм використання 

коштів з міського бюджету для фінансової підтримки Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської (далі – бюджетні кошти). 

2. Одержувачем бюджетних коштів, що надаються згідно з цим порядком є  

Корюківський міський молодіжний центр «КУБ» Корюківської міської ради. 

3. Фінансування Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» 

Корюківської міської здійснюється згідно з Бюджетним кодексом України. 

4. Бюджетні кошти використовуються Корюківським міським молодіжним 

центром «КУБ» Корюківської міської для оплати: 

-    заробітної плати; 

-    нарахувань на заробітну плату; 

-    комунальних послуг та енергоносіїв; 

-    предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; 

-    послуг (крім комунальних); 

-    видатків на відрядження; 

-    інших поточних видатків; 

-   здійснення заходів, передбачених у додатку 1 до Програми. 

5. Корюківським міським молодіжним центром «КУБ» Корюківської 

міської ради дозволяється використовувати бюджетні кошти лише для цілей, 

передбачених пунктом 4 цього Порядку. 

6. Розмір фінансової підтримки встановлюється в межах затверджених 

бюджетних призначень. 

7. Проведення всіх операцій з бюджетними коштами здійснюється 

відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

Складання і подання бухгалтерської та фінансової звітності здійснюється в 

установленому законодавством порядку. 

8. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів 

покладається на визначеного головного розпорядника та одержувача бюджетних 

коштів. 

 

Секретар ради                                                                        С.ОЛІЙНИК 

 

 

 


