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Розподіл відповідей на запитання «Чи хотіли б Ви емігрувати з України?»* 

*результати репрезентативного соціологічного дослідження "Молодь України – 2017" 

проведеного Центром незалежних соціологічних досліджень "Омега"  

на замовлення Міністерства молоді та спорту України 



Розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви особисто долучатися до громадських 
ініціатив у житті свого міста, селища, села, області, вулиці, будинку тощо» % 

8% молоді є готовою особисто взяти на себе ініціативу з організації громадських 
ініціатив у житті свого міста/селища/села/області/вулиці/будинку та 44,3% долучитися 

до громадських колективних ініціатив 



Розподіл відповідей на запитання «Чи враховує місцева влада, на Ваш погляд, думку 

молоді при ухваленні рішень які стосуються розвитку громади»  

Більше половини опитаних молодих людей вважає, що місцева влада не враховує думку 

молоді при ухваленні рішень які стосуються розвитку громади (57,3%) 



ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ   

МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 
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1. 
КАДРОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 



 

» програма «Молодіжний 

працівник»; 

 

» семінари-наради для 

представників виконавчих 

органів влади 

(спільно з Дитячим фондом 

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні) 

» утворення у складі виконавчих 

органів структурних підрозділів 

з питань молоді та спорту; 

 

» проведення тренінгів  

для представників структурних 

підрозділів щодо забезпечення 

ефективної реалізації молодіжної 

політики (за програмою «Молодіжний 

працівник») 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

МІНМОЛОДЬСПОРТУ:  
ПРОПОЗИЦІЇ: 



ДЛЯ ЧОГО: 

                       системний підхід до реалізації молодіжної політики 

                       діалог між держструктурами та громадськістю 

ДЛЯ КОГО: 

                       державні службовці, що працюють із молоддю    

                       молодіжні лідери 

ЯК:                3 види тренінгів 

                       1-ий рівень –   базовий 

                       2-ий рівень –   спеціалізований 

                       3-ій рівень  –   тренінг тренерів  

 



443 учасників пройшли навчання та отримали сертифікат; 

150  учасників пройшли навчання на он-лайн платформі Програми. 

Результати Програми за 2014 – 2016 роки 



2. 
РОЗВИТОК 

МОЛОДІЖНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 



» робоча група з розвитку мережі 

молодіжних центрів в Україні; 
 

» Типове положення  

про молодіжний центр; 
 

» навчання, консультації,  

обмін досвідом 

» аналіз стану розвитку 

молодіжної інфраструктури;  

 

» сприяння розвитку та 

забезпечення діяльності 

молодіжних центрів; 

 

» моніторинг функціонування 

молодіжної інфраструктури  

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

МІНМОЛОДЬСПОРТУ:  

ПРОПОЗИЦІЇ: 



Розподіл відповідей на запитання  

«Які послуги для молоді, на Вашу думку, має надавати молодіжний центр»  

Профорієнтаційні заходи та сприяння у працевлаштуванні 56,3 

Консультування (психолога, юриста тощо) 46,1 

Робота з вразливими категоріями молоді (дітьми 

позбавленими батьківського піклування, наркозалежні, 

малозабезпечені, колишні ув’язнені тощо) 

37,9 

Інформування (наприклад, щодо програм обмінів для 

молоді) 
35,9 

Спортивні заходи 33,3 

Культурно-мистецькі заходи 29,7 

Просвітницька діяльність 28,1 

Розважальні заходи 25,0 

Реалізація соціальних/волонтерських проектів 24,7 

Надання приміщення центру для навчання, проведення 

заходів тощо 
16,4 

Важко відповісти 6,4 



Молодіжний центр Волині 



Львівський обласний молодіжний центр 



         Молодіжний центр Дніпропетровщини 



  Сумський міський центр дозвілля молоді 





DOBRO HUB в Одеській області 



      ЦКіД у Теребовлянській ОТГ 



Центр розвитку ініціатив молоді  

в Новоукраїнській ОТГ 



3. 
ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ  

ДО ПРОЦЕСУ 

УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ 



» нормативно-правове 

забезпечення формування 

молодіжних консультативно-

дорадчих органів; 

» молодіжні форуми щодо 

залучення молоді до процесу 

ухвалення рішень; 

» урахування думки молоді 

(молодіжний проект U-Report); 

» проект “Молодіжна столиця 

України” 

» виконання положень Переглянутої 

Європейської хартії участі молоді в 

громадському житті на місцевому і 

регіональному рівні; 

» утворення молодіжних 

консультативно-дорадчих органів; 

» впровадження інноваційних 

механізмів молодіжної участі (“бюджет 

участі”, молодіжні банки ініціатив); 

» участь міст у національному конкурсі 

"Молодіжна столиця України  

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

МІНМОЛОДЬСПОРТУ:  

ПРОПОЗИЦІЇ: 



Розподіл відповідей на запитання «Чи функціонують при місцевих органах влади 

Вашого населеного пункту молодіжні консультативно-дорадчі органи (молодіжні 

ради, колегії, парламенти тощо?)» 

14,2% молоді підтвердило функціонування при місцевих органах влади їхнього 

населеного пункту молодіжних консультативно-дорадчих органів - молодіжних рад, 

колегій, парламентів тощо, однак10,9% вважає що їх діяльність є формальною 



4. 
ДОКАЗОВА 

БАЗА 



» соціологічні дослідження; 

 

» щорічна доповідь про становище молоді в Україні; 

 

» проект Національних показників молодіжної політики; 

 

» парламентські слухання; 

 

» рекомендації Верховної Ради України щодо впровадження   

молодіжної політики в умовах децентралізації 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНМОЛОДЬСПОРТУ:  



ПАРТНЕРИ 

Державний інститут 
сімейної та молодіжної 
політики 

Національна академія 
державного управління               
при Президентові України 

Дитячий фонд ООН  

в Україні (UNICEF) 

Агентство США  

з міжнародного 

розвитку (USAID) 

в Україні 

Рада донорів з питань впровадження  

реформи місцевого самоврядування  

та територіальної організації влади в Україні 

Асоціація міст 
України 

Всеукраїнська 
асоціація 
сільських та 
селищних рад 

Українська асоціація 
районних та 
обласних рад 

Асоціація об’єднаних 
територіальних  

громад 


