
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

25.02.2021     м. Глухів                 №136 

 

Про Програму розвитку  

молодіжної політики на території  

Глухівської міської ради на 2021-2025 роки» 

 

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від  

18.02.2021№ 42 «Про схвалення проєкту рішення «Про Програму розвитку мо-

лодіжної політики на території Глухівської міської ради на 2021-2025 роки», з 

метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, фор-

мування її громадянської позиції та національно - патріотичної свідомості, реа-

лізації молодіжної політики, поліпшення соціально-економічного становища 

молоді, створення умов для життєвого самовизначення і самореалізації моло-

дих громадян, підтримки молодіжних та дитячих організацій, керуючись стат-

тею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку молодіжної політики на території Глу-

хівської міської ради на 2021-2025 роки (додається). 

2. Організацію за виконанням цього рішення покласти на начальника від-

ділу молоді та спорту міської ради Неговоренка М.І. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника місько-

го голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Васильєву М. І. 

та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

фізичного виховання та спорту, соціальної політики, законності, правопорядку, 

протидії корупції, регламенту та депутатської етики (голова комісії Терещенко 

І.І.). 

 

 

Міський голова         Надія ВАЙЛО 
  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

25.02.2021№ 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ НА ТРЕИТОРІЇ  

ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2021-2025 РОКИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І.ПАСПОРТ  

програми «Програма розвитку молодіжної політики на території Глу-

хівської міської ради на 2021-2025 роки (далі - Програма) 

 

1 Ініціатор розроблення програ-

ми 

Відділ молоді та спорту Глухівської 

міської ради 

2 Дата, номер і назва розпоряд-

чого документу органу вико-

навчої влади про розроблення 

Програми 

Рішення виконавчого комітету місь-

кої ради від __________ р. № ____-ОД 

«Про розробку проєкту програми« 

Програма розвитку молодіжної полі-

тики на території Глухівської міської 

ради на 2021-2025 роки» 

3 Розробник  програми Відділ молоді та спорту Глухівської 

міської ради 

4 Відповідальні виконавці про-

грами 

Відділ молоді та спорту Глухівської 

міської ради 

5 Учасники програми Відділ молоді та спорту Глухівської 

міської ради, відділ культури Глухів-

ської міської ради 

6 Термін реалізації програми 2021-2025 роки 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалі-

зації програми 

327,340  

8 Кошти державного бюджету - 

8.1. Кошти міського бюджету 327,340  

8.2. Інші джерела фінансування - 

 

ІІ. Загальні положення Програми 

Програма ґрунтується на аналізі стану і проблем розвитку молоді Глухівсь-

кої міської ради, результатів попереднього етапу реалізації державної молодіжної 

політики. 

В Програмі розвитку молодіжної політики на території Глухівської міської 

ради на 2021-2025 роки визначаються загальні принципи, головні напрямки та ос-

новний зміст перспективних заходів щодо підтримки, розвитку та захисту моло-

дих громадян. 

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності державних молодіж-

них структур та інститутів громадянського суспільства; визначає орієнтири для 

всіх, хто займається забезпеченням духовно-культурного та фізичного розвитку 

молоді, формуванням патріотичної свідомості молоді, морально-правової культу-

ри, профілактикою негативних явищ в  молодіжному середовищі, підтримкою ро-

звитку молодіжного підприємництва тощо. 

Досягнення означеної мети вбачається у комплексному та системному під-

ході всіх суб’єктів молодіжної політики шляхом координації зусиль та засобів; 

поліпшенні соціально-економічних, розвитку їх громадянської та трудової актив-



 

 

 

ності, формуванні духовної культури. 

 

ІІІ. Мета та завдання програми. 

Метою Програми є створення у громаді системи правових та соціально - 

економічних умов для соціалізації та самореалізації молоді в різних галузях гро-

мадського життя, забезпечення всебічної підтримки та розвитку інтелектуального, 

фізичного, творчого потенціалу молодіжної громадськості. 

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови демократи-

чної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в 

молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокрема погіршуються пока-

зники здоров’я молодих громадян, не подолана демографічна криза, спостеріга-

ється тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії, збільшу-

ється кількість померлих в молодому віці. Освітній потенціал молоді значною мі-

рою не реалізується через невідповідність між попитом та пропозиціями на ринку 

праці. 

Для розв’язання зазначених проблем необхідно провести системний аналіз 

можливостей та потреб молоді, коли молоді люди зможуть свідомо брати участь у 

прийнятті рішень, що впливають на їх життя, та забезпечити здійснення заходів 

відповідно до пріоритетів Програми, а також необхідних для розвитку навичок та 

здібностей молоді. 

Саме комплексний підхід до вирішення цих проблем закладено в Програмі. 

Поліпшення якості відпочинку молоді, створення умов з метою працевлаш-

тування молоді, пропаганда та формування здорового способу життя, утверджен-

ня патріотизму, духовності та моральності, фінансова підтримка громадських ор-

ганізацій - це пріоритетні напрямки роботи відділу молоді та спорту міської ради. 

Водночас серед основних причин, що ускладнюють та уповільнюють процес роз-

витку молодіжної політики в громаді, залишається неналежне фінансування, що 

безпосередньо впливає на стан реалізації молодіжних ініціатив. Необхідність роз-

роблення програми «Програма розвитку молодіжної політики на території Глухів-

ської міської ради на 2021-2025 роки» зумовлена необхідністю реалізації молоді-

жної політики відносно наявних проблем безпосередньо молоді громади, подо-

лання інформаційних бар’єрів, інтегрованого підходу, розширення та підвищення 

якості надання соціальних послуг. 

 

ІV. Основні напрямки реалізації програми. 

Програма передбачає протягом 2021-2025 років здійснити ряд заходів щодо 

створення умов реалізації на території Глухівської міської ради державної моло-

діжної політики шляхом: 

організації подальшої співпраці з організаціями, установами та закладами, 

що працюють з молоддю і волонтерами, за безпосередньої участі молоді; 

підтримки соціально значущих проектів інститутів громадянського суспіль-

ства, зокрема молодіжних та дитячих громадських організацій; 

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає конце-

нтрацію зусиль на 10 пріоритетах: 



 

 

 

Пріоритет 1. Забезпечення дієвості механізмів участі молоді в суспільному  

житті, громади. 

Пріоритет 2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу 

життя та культури здоров'я серед молоді. 

Пріоритет 3. Підвищення спроможності молоді, формування та розвиток си-

стеми неформальної освіти молоді. 

Пріоритет 4. Розвиток кадрового потенціалу у молодіжній сфері - створення 

умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпе-

чення первинної і вторинної зайнятості та само зайнятості молоді). 

Пріоритет 5. Розвиток молодіжної інфраструктури та механізмів її ефектив-

ного використання. 

Пріоритет 6. Підтримка та ефективна професійна взаємодія з інститутами 

громадянського суспільства. 

Пріоритет 7. Підтримка соціально вразливої молоді - забезпечення створен-

ня умов для підтримки ініціатив молоді соціально уразливих категорій. Підви-

щення рівня обізнаності населення щодо потреб, можливостей надання допомоги, 

умов існування та розвитку молоді соціально вразливих категорій. 

Пріорітет 8. Формування української громадянської ідентичності — здійс-

нення заходів, спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-

державних (національних) цінностей, розвитку громадянської ідентичності насе-

лення України. 

Пріорітет 9. Військово-патріотичне виховання — здійснення заходів, спря-

мованих на формування у громадян готовності до захисту України, громадського 

сприяння безпеці та обороні України та підвищення престижу військової і спеціа-

льної державної служби. 

Пріорітет 10. Підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з 

інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного вихо-

вання. 

 

V. Основні заходи щодо забезпечення виконання програми 

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв'язання про-

блем та досягнення мети Програми, наведені у додатку до Програми (додається). 

Основними заходами щодо забезпечення виконання програми є: 

сприяння самореалізації та всебічному розвитку молоді в суспільстві; 

підвищення рівня відповідальності молоді при реалізації молодіжної полі-

тики, підтримка молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності; 

утвердження патріотичної свідомості, та активної громадянської позиції 

молоді, виховання почуття особистої та національної гідності; 

сприяння зайнятості молоді, шляхом впровадження системи профорієнтації, 

створення умов для вторинної зайнятості молоді, забезпечення молоді першим 

робочим місцем, стимулювання молоді до підприємницької діяльності, розши-

рення інформаційного поля молоді стосовно існуючих професій та попиту на них; 

сприяння працевлаштуванню та молодіжному підприємництву шляхом ро-

зширення сфери зайнятості, професійної підготовки молоді та надання можливос-



 

 

 

ті реалізації молодіжних проектів; 

впровадження системних заходів стимулювання учнівської та студентської 

молоді до процесу здобуття освіти, підвищення кваліфікації, мотиваційних захо-

дів до навчання та професійної зайнятості; 

активізація зусиль направлених на організацію змістовного дозвілля молоді, 

мета якого усвідомлення відповідального ставлення до себе, свого здоров’я та 

оточуючих; 

формування у молоді бережливого ставлення до природного, соціального, 

культурного та предметно-побутового довкілля; 

сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, високої патріотичної сві-

домості, національної гідності, формування і розвиток мотивації, спрямованої на 

підготовку до виконання громадського і конституційного обов'язку щодо захисту 

національних інтересів держави. 

 

VІ. Очікувані результати Програми. 

Реалізація програми сприятиме: 

створенню умов для повноцінної самореалізації молоді, її потенціалу; 

розширенню мережі молодіжних громадських організацій громади та умов 

для реалізації ними молодіжної політики; 

стимулюванню молодих людей до ведення підприємницької діяльності, ро-

зширення мережі молодіжних підприємств; 

підвищенню рівня популярності освіти, стимулюванню молоді до здобуття 

вищої освіти та роботи за спеціальністю; 

популяризації волонтерського руху; 

підвищенню рівня громадської активності та патріотичної свідомості моло-

ді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку; 

створенню клубів історико - патріотичного та військово - патріотичного ви-

ховання; 

збільшенню кількості молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих 

на національно-патріотичне виховання; 

зменшенню негативних явищ у молодіжному середовищі; 

інтеграції молоді до європейської та світової молодіжної спільноти, обміну 

досвідом у реалізації молодіжної політики; 

вдосконаленню молодіжного інформаційного простору; 

забезпеченню надання підтримки молодим громадянам у реалізації підпри-

ємницьких ініціатив; 

створенню осередків для організації дозвілля молоді; 

збільшенню ефективності забезпечення скоординованої діяльності органів 

місцевого самоврядування та консультативно-дорадчих органів з питань молоді-

жної політики, громадських об’єднань з питань реалізації молодіжної політики. 

 

VІІ. Порядок та обсяг фінансування програми. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Глухів-

ської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним 



 

 

 

законодавством. Обсяг фінансування програми може коригуватися в залежності 

від фінансових можливостей бюджету. 

 

VІІІ. Термін дії програми. 

Програма діє протягом 2021-2025 років. 

 

 

Міський голова          Надія ВАЙЛО 

 
 



Додаток  
до Програми 

 
Напрямки діяльності та заходи програми розвитку молодіжної політики на території Глухівської міської ради на 2021-2025 роки 

Назва напря-

му діяльності 

(пріоритетне 

завдання) 

Перелік заходів програми Тер-

мін 

вико-

нання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнто-

вний 

обсяг 

фінансу-

вання, 

тис. грн. 

У тому числі за роками, . Очікувані результати 

та індикатори ефек-

тивності реалізації 

Програми 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.Забезпеченн

я дієвості 

механізмів 

участі молоді 

в суспільному  

житті  грома-

ди 

1.Підтримка, проведення та 

участь у регіональних, міс-

цевих акціях, іграх, конкур-

сах, засіданнях за круглим 

столом, дебатах, семінарах  

(тренінгах), конференціях, 

форумах, фестивалях та 

заходах інших форматів (у 

тому числі в режимі онлайн)  

з метою впровадження гро-

мадянської освіти, освіти з 

прав людини та підвищення 

рівня громадянських компе-

тентностей молоді, форму-

вання її готовності та вміння 

діяти самостійно, знати та 

відстоювати свої права, 

нести відповідальність за 

свої дії та власне життя, 

посилення відповідального 

ставлення до навколишньо-

го природного середовища 

та культури відповідального 

споживання, а також до 

планування сім’ї, підготовки 

до сімейного життя, розвит-

ку відповідального батьківс-

тва 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

Відділ освіти 

Глухівської мі-

ської ради, від-

діл культури 

Глухівської мі-

ської ради 

Міський 

бюджет 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  Підвищити щонайме-

нше на 7% рівень акти-

вності та залученості 

молоді до процесів 

розвитку громади  зок-

рема; забезпечення 

розробки та дієвості 

місцевих програм роз-

витку молодіжної полі-

тики з виділенням фі-

нансування за  рахунок 

коштів місцевих бю-

джетів, підвищення 

рівня зацікавленості та 

участі органів влади у 

реалізації молодіжної 

політики на місцях; 

урізноманітнення та 

запровадження нових 

форм та форматів ро-

боти з молоддю,  зро-

бивши найефективніші 

з них обов’язковими не 

лише до виконання, але 

й до щорічного збіль-

шеного фінансування; 

створення та розвиток 

діяльності молодіжних 



 

Продовження додатка до Програми  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Підтримка, проведення та 

участь у регіональних, місь-

ких акціях,  іграх (в т. ч.. 

комп'ютерних), конкурсах, 

засіданнях за круглим сто-

лом, дебатах, семінарах  

(тренінгах), конференціях, 

форумах, фестивалях, пле-

нерах та здійснення інших 

заходів (в т.ч. участь команд 

клубу веселих та кмітливих)  

з метою підтримки  ініціа-

тив молоді, створення умов 

для її творчого і духовного 

розвитку, інтелектуального 

самовдосконалення 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Місцевий 

бюджет 

14,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 дорадчих органів 

 3. Здійснення заходів спря-

мованих на залучення моло-

ді до ознайомлення та заці-

кавлення в роботі в органах 

виконавчої влади та місце-

вого самоврядування, орга-

нізація та проведення захо-

дів спрямованих на прохо-

дження стажування молоді в 

органах влади, інформуван-

ня, консультування  молоді 

щодо особливостей процесів 

формування держаної полі-

тики тощо 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ра-

ди,Відділ освіти 

Глухівської мі-

ської ради, від-

діл культури 

Глухівської мі-

ської ради 

Міський 

бюджет 

4,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0  



 

Продовження додатка до Програми  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Підтримка заходів, спря-

мованих на посилення учас-

ті молоді та її вплив на про-

цеси прийняття рішень, у 

тому числі залучення  моло-

діжної спільноти до розроб-

ки, обговорення та лобію-

вання місцевих  молодіжних 

програм з урахуванням  

потреб самої молоді та спе-

цифіки кожної адміністра-

тивно - територіальної оди-

ниці; надання консультати-

вної підтримки та здійснен-

ня заходів спрямованих на 

інформування молоді щодо 

наявних можливостей реалі-

зації власного потенціалу, 

підвищення рівня громадян-

ської  активності та залу-

чення молоді до участі у 

суспільному житті громади, 

в цілому. 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

5. Здійснення заходів, спря-

мованих на підтримку та 

розвиток діяльності молоді-

жних консультативно-

дорадчих органів, посилення 

рівня їх професійного впли-

ву на формування молодіж-

ної політики місцевому 

рівнях  

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 6. Забезпечення участі уч-

нівської молоді в молодіж-

них культурно-мистецьких, 

спортивних, 

інформаційно-

просвітницьких заходах з 

нагоди Дня молоді, держав-

них свят, визначних 

і пам’ятних дат 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

Відділ освіти 

Глухівської мі-

ської ради, від-

діл культури 

Глухівської мі-

ської ради 

Міський 

бюджет 

 7,5  1,5  1,5 1,5 1,5 1,5 

7.  Здійснення аналізу та 

моніторингу ефективності 

діючих механізмів забезпе-

чення участі у суспільному 

житті, реалізація заходів, 

спрямованих на пошук, 

впровадження та розвиток 

таких механізмів, особливо 

в об'єднаних територіальній 

громаді 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 Всього за напрямком 1:       56,0 10,0 11,5 11,5 11,5 11,5  

2.Популяриза

ція та утвер-

дження здо-

рового і без-

печного спо-

собу життя та 

культури 

здоров'я серед 

молоді 

1. Підтримка, проведення та 

участь у регіональний та 

міських акціях, іграх, кон-

курсах, засіданнях за круг-

лим столом, дебатах, семі-

нарах  (тренінгах), конфере-

нціях, форумах, фестивалях, 

трудових, оздоровчо-

спортивних, відпочинкових 

та інших таборах, заходах 

інших форматів (у тому 

числі в онлайн режимі)  з 

метою підвищення рівня 

здоров’я молоді, популяри-

зації та утвердження здоро-

вого і безпечного способу 

життя та культури здоров'я 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

Відділ освіти 

Глухівської мі-

ської ради, від-

діл культури 

Глухівської мі-

ської ради 

Міський 

бюджет 

5,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 Збільшити щонаймен-

ше на 20 % чисельність 

молоді, залученої до 

популяризації та утвер-

дження здорового і 

безпечного способу 

життя та культури здо-

ров’я.  

 



 

Продовження додатка до Програми  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

серед молоді 

 2. Підтримка та проведення 

та участь у регіональних, 

міських семінарах, тренін-

гах, форумах, іграх та інших 

заходах  у форматі намето-

вих таборів, байдаркових 

сплавів, походів, вимаршів 

тощо; популяризація альте-

рнативних форм відпочинку 

та оздоровлення дітей та 

молоді 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Розвиток  існуючих та 

створення нових інфра-

структурних об’єктів з 

метою створення нале-

жних умов для залу-

чення молоді до здоро-

вого та безпечного 

способу життя. Попу-

ляризація формальних 

та неформальних видів 

спорту  та видів актив-

ності молоді, спрямо-

ваних на популяриза-

цію здорового способу 

життя; масове інфор-

мування молоді щодо 

наслідків впливу нега-

тивних звичок 



 

Продовження додатка до Програми  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 3. Підтримка та проведення 

заходів спрямованих на 

протидію розповсюдженню 

вживання психоактивних 

речовин, алкоголю, тютюну 

та інших форм залежності, 

поширенню  соціально небе-

зпечних хвороб в молодіж-

ному середовищі; проведен-

ня інформаційно-

просвітницьких заходів, у 

тому числі розробка, виго-

товлення та розповсюджен-

ня соціальної реклами, 

спрямованих на пропаганду 

здорового способу життя та 

профілактику негативних 

явищ в молодіжному та 

дитячому середовищі 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

 4. Підтримка заходів та 

проєктів спрямованих на 

розвиток та популяризацію 

вуличних культур, екстре-

мальних, неформальних 

видів спорту та активного 

дозвілля молоді, розвиток 

молодіжної інфраструктури, 

призначеної для популяри-

зації здорових та активних 

форм відпочинку та дозвіл-

ля, особливо в громаді  

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

Відділ освіти 

Глухівської мі-

ської ради, від-

діл культури 

Глухівської мі-

ської ради 

Міський 

бюджет 

36,4 7,0 7,340 7,340 7,340 7,340  



 

Продовження додатка до Програми  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 5. Підтримка та проведення 

навчально - консультатив-

них заходів спрямованих на 

розвиток та популяризацію 

здорового способу життя 

серед молоді, формування 

відповідального ставлення 

до власного здоров'я, розви-

тку культури активного та 

корисного дозвілля молоді  

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

6,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

 6. Забезпечення участі уч-

нівської молоді у обласних 

та освітньо-виховних, куль-

турно-мистецьких, спортив-

них, інформаційно-

просвітницьких та інших 

заходах, спрямованих на  

підвищення рівня здоров’я 

молоді, популяризацію та 

утвердження здорового і 

безпечного способу життя 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

 5,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  

7. Організація та проведення 

заходів, що сприяють попу-

ляризації здорового способу 

життя серед учнівської та 

студентської молоді 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

 5,0  1,0  1,0 1,0 1,0 1,0  

 8. Проведення інформацій-

но-просвітницьких заходів  

до Всесвітнього дня бороть-

би з тютюнопалінням, Всес-

вітнього дня боротьби зі 

зловживанням наркотиками 

й їхнім незаконним обігом 

та Всесвітнього дня бороть-

би зі СНІДом 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

 2,5  0,5  0,5 0,5 0,5 0,5  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 9. Участь у проведенні об-

ласного  конкурсу відеоро-

ликів «Агенти здоров’я» 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

 2,5  0,5  0,5 0,5 0,5 0,5  

10. Проведення міського 

фестивалю з автослалому 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

9,0 1,0  2,0 2,0 2,0 2,0 

 Всього за напрямком 2:       90,36 16,0 17,84 18,84 18,84 18,84  

3. Підвищен-

ня спромож-

ності молоді, 

розвиток сис-

теми нефор-

мальної осві-

ти 

 

 

1. Підтримка, проведення, 

забезпечення участі у регіо-

нальних, міських семінарах, 

тренінгах, форумах, лекто-

ріях, конференціях, засідан-

нях  у форматі "круглого 

столу", симуляційних, орг-

діяльнісних, інших іграх, 

стартапах, майстер-класах 

та інших формах та заходах 

неформальної освіти, їх 

впровадження та розвиток 

на території громади 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

12,5 1,0 1,0 1,5 3,0 3,0 Створення цілісної  

системи  неформальної 

освіти молоді. Урізно-

манітнення та запрова-

дження нових форм та 

форматів роботи з мо-

лоддю,  зробивши 

найефективніші з них 

обов’язковими не лише 

до виконання, але й до 

щорічного збільшеного 

фінансування. молоді в 

умовах реального часу 

та з урахуванням ви-

кликів сучасності.  

 2. Реалізація проєкту нефо-

рмального  навчання молоді 

за 6-ти модульною систе-

мою: рівні прийняття рі-

шень, комунікації, лідерство 

та робота в команді, проект-

ний менеджмент, адвокація 

та громадський лобізм, фі-

нансовий та бюджетний 

аналіз  

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

6,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5  



 

Продовження додатка до Програми  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Реалізація програм та 

проєктів мобільності молоді 

з метою обміну досвідом 

молоді в межах громади,  

Сумської області та України 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 4. Розробка та створення 

інформаційно - методичних 

матеріалів (друкованих, 

відео, аудіо, інфографічних 

тощо) спрямованих на інфо-

рмування та підвищення 

рівня знань молоді поза 

системою освіти, підвищен-

ня рівня фінансової, цифро-

вої грамотності, формування 

критичного мислення тощо, 

у тому числі створення та 

забезпечення діяльності 

онлайн платформи (сайту), 

метою якого є висвітлення 

кращих практик, обмін дос-

відом,  обговорення молод-

дю власних ідей та пошуку 

відповідних можливостей 

для їх реалізації 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

5,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5  

5. Підтримка діяльності 

різноманітних державних та 

недержавних установ об'єд-

наної територіальної грома-

ди шляхом підтримки моло-

діжних інціатив на  місцях 

на засадах співучасті, у тому 

числі фінансової 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

4,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 

 Всього за напрямком 3:        33,5 4,0 4,0 6,5 9,5 9,5  
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4. Розвиток 

кадрового 

потенціалу у 

молодіжній 

сфері  

1. Участь у регіональних, 

міських інформаційних 

кампаніях, у тому числі 

шляхом виготовлення та 

розповсюдження відповід-

них матеріалів, спрямованих 

на підвищення рівня знань, 

умінь, навичок та компетен-

тностей молоді та спеціаліс-

тів по роботі з молоддю 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

Глухівський 

міськрайонний 

центр зайнятості. 

Міський 

бюджет 

4,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 Підвищення кваліфіка-

ційного рівня понад 20 

працівників та спеціа-

лістів по роботі з мо-

лоддю, особливо в 

об'єднаних територіа-

льний громаді. Здійс-

нення аналізу рівня 

зайнятості молоді  

громади з визначенням 

основних проблем 

напрямку та шляхів їх 

вирішення за участю 

усіх зацікавлених у 

даному процесі сторін; 

 

 2. Проведення та участь у 

регіональних та міських 

акціях, іграх, конкурсах, 

засіданнях за круглим сто-

лом, дебатах, семінарах  

(тренінгах), конференціях, 

форумах, фестивалях , у 

тому числі в онлайн режимі, 

з метою сприяння розвитку 

молодіжного підприємницт-

ва, самозайнятості та ефек-

тивного просування моло-

дих людей у підприємниць-

кому середовищі 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

Глухівський 

міськрайонний 

центр зайнятості, 

Міський 

бюджет 

3,78 0,5 0,5 0,78 1,0 1,0 забезпечення  надання 

підтримки молоді у 

працевлаштуванні та 

сприяння створенню 

для неї нових робочих 

місць; підвищення 

рівня самоорганізації і 

самоврядування інсти-

тутів громадянського 

суспільства та їх осере-

дків. Підвищення рівня 

залучення молоді до 

волонтерства як форми 

суспільно значущої 
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3. Проведення та участь у 

регіональних акціях, іграх, 

конкурсах, засіданнях за 

круглим столом, дебатах, 

семінарах  (тренінгах), кон-

ференціях, форумах, фести-

валях , у тому числі в он-

лайн режимі, з метою залу-

чення молоді до волонтер-

ської діяльності 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

Глухівський 

міськрайонний 

центр зайнятості, 

Міський 

бюджет 

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 діяльності вторинної 

зайнятості. 

 4. Підтримка, проведення та 

участь у регіональних семі-

нарах, семінарах-тренінгах, 

тренінгах з метою підготов-

ки молодіжних працівників  

із числа та із залученням 

представників інститутів 

громадянського суспільства, 

бізнес-середовища.  

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

Глухівський 

міськрайонний 

центр зайнятості, 

Міський 

бюджет 

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

 6. Підвищення професійного 

рівня спеціалістів по роботі 

з молоддю шляхом участі у 

циклу  тренінгових програм 

за принципом "ТІТ" (тренін-

ги для тренерів) 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

 Всього за напрямком 4:       20,28 3,5 3,5 4,28 4,5 4,5  

5. Розвиток 

молодіжної 

інфраструк-

тури та меха-

нізмів її ефек-

тивного ви-

користання 

1. Забезпечення діяльності 

молодіжної платформи, а 

саме танцювального майда-

нчику у міському парку 

культури та відпочинку 

«Проєкт КЛЄТКА»  

2021-

2025 

роки 

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

86,2 20,0 20,0 20,0 8,6 17,6 Розширення  мережі та 

забезпечення належно-

го функціонування 

молодіжних просторів 

в громаді.  

Підвищення кваліфіка-

ції фахівців молодіж-

них центрів, стратегу-

вання діяльності моло-

діжних центрів 
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 2. Сприяння створенню 

мережі молодіжних центрів 

(осередків молодіжної гро-

мадської активності, у тому 

числі на базі бібліотек, клу-

бів, центрів, будинків куль-

тури тощо) в усіх об'єднаній 

територіальній громаді, із 

забезпеченням їх організа-

ційної, методичної, інфор-

маційної підтримки та виді-

ленням відповідного фінан-

сування з місцевого бюдже-

ту  

2021-

2025 

роки 

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

5,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 

3. Проведення та участь у 

регіональних акціях, іграх, 

конкурсах, засіданнях за 

круглим столом, дебатах, 

семінарах  (тренінгах), кон-

ференціях, форумах, фести-

валях , у тому числі в он-

лайн режимі, з метою забез-

печення навчання, обміну 

досвідом, підвищення ква-

ліфікації фахівців молодіж-

них центрів, підвищення 

рівня розвитку об'єктів  

молодіжної інфраструктури, 

їх ефективного  та раціона-

льного використання  

  Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Всього за  напрямком 5:       99,5 21,5 21,5 22,5 13,84 20,16  
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6. Підтримка 

та ефективна 

професійна 

взаємодія з 

інститутами 

громадянсь-

кого суспільс-

тва 

1. Проведення місцевих 

конкурсів  з визначення 

програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами 

громадянського суспільства, 

відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 12.10.2011 № 1049 "Про 

затвердження Порядку про-

ведення конкурсу  з визна-

чення програм (проектів, 

заходів), розроблених інсти-

тутами громадянського 

суспільства,  для виконання 

(реалізації) яких надається 

фінансова підтримка"  (зі 

змінами) 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

4,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 Створення конкуренто-

спроможного середо-

вища для інститутів 

громадянського суспі-

льства, у тому числі 

шляхом застосування 

конкурсних засад фі-

нансової підтримки їх 

проектів та заходів за 

рахунок бюджетних 

коштів. Підвищення 

рівня їх інституціона-

льної спроможності 

2. Проведення навчальних, 

інформаційно-методичних, 

консультаційних заходів,  

спрямованих на підвищення 

рівня знань, умінь, навичок 

та компетентностей, укріп-

лення та розвиток інститу-

ціональної спроможності 

інститутів громадянського 

суспільства  

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

9,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 

Всього за напрямком 6:       13,5 1,5 1,5 1,5 4,5 4,5 
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7. Підтримка 

соціально 

вразливої 

молоді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведення інформацій-

них кампаній, спрямованих 

на забезпечення соціального 

становлення та підтримки 

молоді соціально уразливих 

категорій, у тому числі шля-

хом проведення семінарів, 

круглих столів, виготовлен-

ня та розповсюдження інфо-

рмаційних матеріалів, проє-

ктів та заходів інших фор-

матів  

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

3,5 0.5 0,5 0,5 1,0 1,0 Забезпечення створен-

ня умов для підтримки 

ініціатив молоді соціа-

льно уразливих катего-

рій. Підвищення рівня 

обізнаності населення 

щодо потреб, можливо-

стей надання допомоги, 

умов існування та роз-

витку молоді соціально 

вразливих категорій  

2. Підтримка,  проведення та 

участь у регіональних семі-

нарах, тренінгах, форумах, 

іграх та інших заходах , у 

тому числі в онлайн режимі, 

спрямованих на підтримку 

молоді соціально уразливих 

категорій, створення мож-

ливостей для реалізації її 

прав, творчого, духовного, 

інтелектуального потенціалу  

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради 

Міський 

бюджет 

5,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 

 Всього за напрямком 7:       18,0 1,0 1,0 1,0 7,5 7,5  

8.Формуванн

я української 

громадянсь-

кої ідентично-

сті — здійс-

нення заходів, 

спрямованих 

на впрова-

дження та 

утвердження 

суспільно-

державних 

(національ-

них) ціннос-

1.Проведення міських, підт-

римка та участь у регіональ-

них фестивалях, конкурсах, 

майстер-класах, пленерах та 

інших заходах різних фор-

матів, спрямованих на фор-

мування ціннісних орієнти-

рів молоді, створення умов 

для творчого і духовного 

розвитку молоді, її інтелек-

туального самовдосконален-

ня, формування патріотичної 

свідомості молоді, популя-

ризації української культу-

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

інститути гро-

мадського суспі-

льства 

Міський 

бюджет 

1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 Підвищення щороку 

якнайменше на 5% 

рівня охоплення насе-

леннягромади, в першу 

чергу дітей та молоді, 

заходами (проєктами), 

які формують українсь-

ку громадянську іден-

тичність на основі сус-

пільно-державних (на-

ціональних) цінностей 

(самобутність, воля, 

соборність, гідність). 

Підвищення що-
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тей, розвитку 

громадянсь-

кої ідентично-

сті населення 

України 

ри, мови і народних тради-

цій; проведення заходів 

щодо активізації краєзнавчої 

діяльності з вивчення духов-

но-історичної спадщини 

України та громади 

найменше на 10% рівня 

зацікавленості та обіз-

наності молоді щодо 

духовно–культурної 

спадщини України та 

рідного краю. 

Виготовлення та 

розповсюдження не 

менше 3-х  різноформа-

тних продуктів щодо 

посилення виховного 

впливу  на формування 

сталої системи ціннос-

тей, духовно-

морального виховання 

дітей та молоді.  

Підвищення ролі  

української мови як 

національної цінності, 

особливо на побутово-

му рівні, збільшення % 

дітей та молоді, які 

спілкуються українсь-

кою мовою в повсяк-

денному житті.  

 2. Проведення семінарів 

практикумів, інших освіт-

ньо-вихованих, інформацій-

но-методичних та просвіт-

ницьких практичних заходів, 

спрямованих на удоскона-

лення та популяризацію 

системи духовно-

морального виховання, роз-

робку методологічних на-

працювань та рекомендацій 

щодо посилення цього на-

прямку 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

інститути гро-

мадського суспі-

льства 

Міський 

бюджет 

7,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 

3. Збір, фіксація та популя-

ризація народних звичаїв, 

традицій, легенд та інших 

фольклорних жанрів, які 

формують національно-

історичну пам’ять, у точу 

числі шляхом проведення 

експедиційних, консульта-

тивних, іформаційних  виїз-

дів 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

інститути гро-

мадського суспі-

льства 

Міський 

бютжет 

9,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 

 4. Проведення заходів, 

спрямованих на пропаганду 

української мови, як основ-

ного елементу національної 

ідентифікації  

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

інститути гро-

мадського суспі-

льства 

Міський 

бютжет 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  
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 5. Проведення заходу війсь-

ково патріотичного спряму-

вання «Школа Мужності» 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

інститути гро-

мадського суспі-

льства 

Міський 

бюджет 

 5,0  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

6. Проведення, підтримка та 

участь у регіональних, місь-

ких  заходах, особливо захо-

дах неформальної освіти, 

спрямованих на підвищення 

рівня громадянської освіти, 

свідомості дітей та молоді, 

формування відповідної 

системи цінностей, метою 

яких є виховання відповіда-

льного, чесного, порядного, 

національно орієнтованого 

громадянина – патріота 

України 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

інститути гро-

мадського суспі-

льства 

Міський 

бюджет 

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

7. Проведення акцій, конку-

рсів, форумів, заходів різно-

го формату, у тому числі 

тематичних зустрічей, спря-

мованих на формування 

поваги, гідності, пошани до 

героїчних вчинків українсь-

кого народу, з максималь-

ним залученням учасників 

АТО, учасників Революції 

Гідності, Помаранчевої ре-

волюції, Революції на грані-

ті; на популяризацію, приве-

рнення уваги, відзначенню 

видатних державних дат, 

подій пов’язаних зі станов-

ленням української держав-

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

інститути гро-

мадського суспі-

льства 

Міський 

бюджет 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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ності та виборюванням неза-

лежності, особистостей, що 

мали та мають вагомий 

вплив на національно- пат-

ріотичне виховання дітей та 

молоді. 

Всього за напрямком 8:       7,0 7,0 7,0 7,0 14,0 14,0 

9. Військово-

патріотичне 

виховання — 

здійснення 

заходів, спря-

мованих на 

формування у 

громадян 

готовності до 

захисту Укра-

їни, громад-

ського спри-

яння безпеці 

та обороні 

України та 

підвищення 

престижу 

військової і 

спеціальної 

державної 

служби 

1. Проведення, підтримка та 

участь у регіональних, місь-

ких заходах різних форматів, 

спрямованих на практичний 

та теоретичний розвиток та 

удосконалення військово-

патріотичного виховання 

дітей та молоді, підвищення 

рівня знань, умінь та нави-

чок у цьому напрямку 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

інститути гро-

мадського суспі-

льства 

Міський 

бюджет 

5,0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Удосконалення системи 

військово-

патріотичного вихован-

ня дітей та молоді, у 

тому числі підвищення 

теоретичних та практи-

чних знань, умінь та 

навичок молодих людей 

щодо засад мілітарної 

культури.  

 Налагодження ско-

ординованої міжгалузе-

вої та міжсектроальної 

взаємодії у напрямку 

військово-

патріотичного вихован-

ня 

 2.Проведення в навчальних, 

позанавчальних, культурно- 

мистецьких, оздоровчих 

закладах  інформаційно-

просвітницьких та виховних 

заходів, уроків Мужності, 

Патріотизму, бесід, зустрі-

чей з учасниками Революції 

Гідності та АТО на сході 

країни, бойових дій на тери-

торії інших держав, жертва-

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

інститути гро-

мадського суспі-

льства 

Міський 

бюджет 

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  



 

Продовження додатка до Програми  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ми політичних репресій,   

тоталітарного режиму Дру-

гої Світової війни та інших  

 3. Організація та проведення 

традиційного військово так-

тичного походу «Шлях Му-

жності» 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

інститути гро-

мадського суспі-

льства 

Міський 

бюджет 

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

 4. Організація та проведення 

міського заходу «Стежками 

бойової слави» 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

інститути гро-

мадського суспі-

льства 

Міський 

бюджет 

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  



 

Продовження додатка до Програми  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 5. Організація та проведення 

на території громади 

 практичних заходів спрямо-

ваних на розвиток знань, 

умінь та навичок молоді у 

напрямку військово-

патріотичного виховання, 

семінарів з тактичної меди-

цини, військово-

патріотичних  вишколів та 

таборів, турнірів та змагань з 

лазертагу, пейнтболу, страй-

кболу, військово-

патріотичних ігор, реалізація 

інших військово-

патріотичних проєктів та 

заходів різного формату  

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

інститути гро-

мадського суспі-

льства 

Міський 

бюджет 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

 Всього за напрямком 9:       17,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5  

10. Підтримка 

та співпраця 

органів міс-

цевого самов-

рядування з 

інститутами 

громадянсь-

кого суспільс-

тва щодо на-

ціонально-

патріотичного 

виховання 

1. Проведення о місцевих 

конкурсів  з визначення 

програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами 

громадянського суспільства,  

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

інститути гро-

мадського суспі-

льства 

Міський  

бюджет 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Налагодження сис-

темної взаємодії відпо-

відних органів держав-

ної влади та інститутів 

громадянського суспі-

льства.  

Підтримка щонай-

менше 3 проєктів та 

заходів національно–

патріотичного вихован-

ня, надаючи перевагу 

тим, що реалізовуються 

на теренах ОТГ. 
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 2. Здійснення аналізу та 

моніторингу ефективності 

реалізації проєктів та захо-

дів, спрямованих на підтри-

мку  та ефективну професій-

ну  взаємодію з інститутами 

громадянського суспільства 

2021-

2025 

роки  

Сектор молоді-

жної політики 

відділу молоді та 

спорту Глухівсь-

кої міської ради, 

інститути гро-

мадського суспі-

льства 

Не потребує 

фінансу-

вання 

       

Всього за напрямком 10:       10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Разом за програмою:  327,340 70,000 74,34

0 

78,28

0 

87,00

0 

96,00

0 
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