
 

УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

  

ПРОЄКТ 

 

від  _________2022 року        № ___          

  

Про  Програму підтримки молоді   

на 2022-2025 роки 

 

 

На виконання рішення  Рівненської обласної ради  від 17 грудня 2021 року №420 

«Про внесення змін до Обласної програми підтримки молоді на 2021-2025 роки» 

,з метою  реалізації у Рафалівській територіальній громаді молодіжної політики, 

керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”,  Рафалівська селищна рада 

 ВИРІШИЛА: 

1.Схвалити Програму підтримки молоді на 2022-2025 роки Рафалівської 

територіальної громади на 2022-2025 роки (далі - Програма), що додається.  

2.Виконавцям про хід виконання заходів Програми інформувати відділ освіти, 

культури, молоді та спорту  Рафалівської селищної ради щороку до 15 грудня.  

3.Відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради 

інформувати   департамент освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації про хід виконання Програми щороку до 01 січня.  

4. Контроль за виконанням рішення доручити начальнику Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради Оксані КУЧИК. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                       Василь СОВГУТЬ 

 



 

                                                                                                                                                                      Затверджено рішенням 

                                                                                                                                                                      Рафалівської селищної 

                                                                    ради  від                   № 

Програма підтримки молоді на 2022 – 2025 роки 

Рафалівської територіальної громади 

І. Створення умов для посилення участі молоді у суспільному житті  

№ Найменування заходу Кількість залученої 

молоді за роками  

Термін                                                      

виконання 

Виконавці Джерело  

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис.гривень 

 

2022 2023 2024 2025 
   

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Проводити місцеві освітньо-виховні, 

культурно-мистецькі, спортивні, 

інформаційно-просвітницькі заходи; 

забезпечити видання інформаційних 

матеріалів та виготовлення і 

розміщення соціальних фільмів, роликів 

та соціальної реклами, спрямованих на 

підвищення рівня правових знань, 

правової культури та правової 

поведінки молоді, з використанням 

нових інструментів участі у 

суспільному житті  

25 25 25 25 

упродовж 

2022 – 2025 

років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
2,5 2,5 2,5 2,5 

інші 

джерела 
- - - - 

2. Забезпечити участь у всеукраїнських , 

обласних та   місцевих молодіжних 

освітньо-виховних, інформаційно-

просвітницьких та інших заходів, 

спрямованих на патріотичне виховання 

молоді 

5 5 5 5 

упродовж 

2022 – 2025 

років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
0,8 0,8 0,8 0,8 

інші 

джерела 
- - - - 

3. Надавати підтримку у проведенні 

місцевих освітньо-виховних, культурно-

мистецьких, спортивних, інформаційно-

просвітницьких, експертно-аналітичних 

10 10 15 15 

упродовж 

2022 – 2025 

років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

місцевий 

бюджет 
0,5 0,5 0,5 0,5 



заходів; виданні інформаційних 

матеріалів та виготовленні і розміщенні 

соціальних фільмів, роликів та 

соціальної реклами, спрямованих на 

формування відповідального ставлення 

до природного навколишнього 

середовища та культури 

відповідального споживання 

Заклади освіти ,культури 

 

інші джерела - - - - 

4. Забезпечити участь представників 

органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, інститутів 

громадянського суспільства у заходах з 

питань реалізації молодіжної політики, 

які проводяться центральними та 

іншими органами влади 

5 5 5 5 

упродовж 

2022 – 2025 

років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
2 2 2 2 

інші джерела - - - - 

5. Забезпечити участь у всеукраїнських, 

обласних та місцевих молодіжних 

освітньо-виховних, культурно-

мистецьких, інтелектуальних, 

спортивних, інформаційно-

просвітницьких та інших заходів із 

широким залученням інститутів 

громадянського суспільства 

,спрямованих на  активізацію залучення 

молоді до процесів ухвалення рішень, 

виховання у молоді почуття особистої 

та національної гідності, толерантності 

тощо 

  

15 15 15 15 

упродовж 

2022 – 2025 

років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

 

місцевий 

бюджет 
2,5 2,5 2,5 2,5 

інші джерела - - - - 

 

Всього 60 60 65 65 

  
Місцевий 

бюджет 
8,3 8,3 8,3 8,3 

Інші 

джерела 
- - - - 

 

 

 

 



ІІ. Підвищення спроможності молоді  

№ Найменування заходу Кількість залученої молоді за роками Термін 

виконання 

Виконавці Джерело 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування,  

тис. гривень 

2022 2023 2024 2025 
   

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Сприяти здійсненню заходів, 

спрямованих на забезпечення 

первинної і вторинної 

зайнятості та самозайнятості 

молоді 

15 20 20 20 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
1,5 1,5 1,5 1,5 

2. Забезпечити участь у  

всеукраїнських, обласних та 

місцевих молодіжних освітньо-

виховних, культурно-

мистецьких, інтелектуальних, 

спортивних, інформаційно-

просвітницьких та інших 

заходів із широким залученням 

інститутів громадянського 

суспільства т та учнівського 

самоврядування, спрямованих 

на  фізичний, емоційний, 

творчий та інтелектуальний 

розвиток, в тому числі: 

30 30 30 30 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
       6,0 6,0 6,0 6,0 

інші 

джерела 

- 

- 
- - - 

1) проводити та взяти участь у 

всеукраїнських, обласних та 

місцевих заходах, спрямованих 

на формування критичного 

мислення, медіаграмотності, 

протидію проявам гібридної 

війни, що ведеться Російською 

Федерацією тощо 

10 10 10 10 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Виконком селищної ради, 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
2,0 2,0 2,0 2,0 

інші 

джерела 

- 

- 
- - - 

2) проводити та взяти участь у 

всеукраїнських, обласних та 

місцевих заходах, спрямованих 

на  підвищення рівня 

фінансової та цифрової 

10 10 10 10 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
2,0 2,0 2,0 2,0 



грамотності, підприємливості, 

розвиток лідерства та 

лідерських навичок 

(саморозвиток, міжособистісні 

стосунки та суспільна 

відповідальність) 

інші 

джерела 

- 

- 
- - - 

3) забезпечити проведення 

молодіжних культурно-

мистецьких, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких 

та інших заходів з нагоди Дня 

молоді, Дня студента, 

державних свят, визначних і 

пам’ятних дат 

10 10 10 10 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
2,0 2,0 2,0 2,0 

інші 

джерела 

- 

- 
- - - 

 

Всього 45 50 50 50  

 
місцевий 

бюджет 
7,5 7,5 7,5 7,5 

інші 

джерела 

- 

- 
- - - 

 

ІІІ. Створення умов для підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства та підвищення рівня культури волонтерства серед молоді 
 

№ Найменування заходу Кількість залученої молоді за роками Термін 

виконання 

Виконавці Джерело 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування,  

тис. гривень 

2022 2023 2024 2025 
   

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8      

1. Забезпечити участь у 

всеукраїнських, обласних та 

місцевих заходів, спрямованих 

на розвиток інноваційного 

потенціалу, проєктної 

діяльності та підготовку до 

участі у грантових програмах  

20 20 20 20 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
3,0 3,0 3,0 3,0 

інші джерела - - - - 

2. Здійснення заходів із 

залучення молоді до 

волонтерської діяльності  30 30 30 30 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
2,5 2,5 2,5 2,5 

інші джерела - - - - 



 

Всього 50 50 50 50  

  

місцевий 

бюджет 
5,5 5,5 5,5 5,5 

інші 

джерела 
    

 

 

IV. Утвердження здорового способу життя серед молоді 

 

№ Найменування заходу Кількість залученої молоді за 

роками 

Термін 

виконання 

Виконавці Джерело 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування,  

тис. гривень 

2022 2023 2024 2025 
   

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Забезпечити  місцевих освітньо-

виховних, культурно-мистецьких, 

інформаційно-просвітницьких та 

інших заходів; видання інформаційних 

матеріалів та виготовлення і 

розміщення  соціальних роликів та  

реклами, спрямованих на формування 

відповідального ставлення до власного 

здоров’я, зміцнення ментального 

здоров’я, популяризацію та 

утвердження здорового і безпечного 

способу життя та культури здоров’я 

серед молоді, в тому числі: 

90 90 90 90 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
10,0 10,0 10,0 10,0 

інші 

джерела 

- 

- 
- - - 

1) проводити   місцеві  акції,  конкурси, 

засідання за круглим столом, дебати, 

семінари, виставки, семінари-тренінги, 

тренінги, конференції, форуми, 

фестивалі, табори, вишколи, походи, 

50 50 50 50 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
3,0 3,0 3,0 3,0 



збори-походи та інші заходи; 

забезпечити видання інформаційних 

матеріалів та виготовлення і 

розміщення  соціальних роликів та  

реклами, спрямованих на формування 

відповідального ставлення до власного 

здоров’я, зміцнення ментального 

здоров’я, популяризацію та 

утвердження здорового і безпечного 

способу життя та культури здоров’я 

серед молоді 

інші 

джерела 

- 

- 
- - - 

2) організувати проведення 

інформаційно-просвітницьких заходів, 

спрямованих на протидію 

розповсюдженню вживання 

психоактивних речовин, алкоголю, 

тютюну та інших форм залежності 

15 15 15 15 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

Місцевий 

бюджет 
3,0 3,0 3,0 3,0 

Інші 

джерела 

- 

- 
- - - 

3) провести  місцеві конкурси соціальної 

реклами серед дітей та молоді і 

забезпечити розміщення робіт – 

переможців конкурсу в засобах 

масової інформації, на носіях 

зовнішньої реклами та в соціальних 

мережах тощо 

25 25 25 25 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
4,0 4,0 4,0 4,0 

інші 

джерела 

- 

- 
- - - 

2. Надати підтримку у проведенні  

місцевих освітньо-виховних, 

культурно-мистецьких, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких заходів; 

виданні інформаційних матеріалів та 

виготовленні і розміщенні соціальних 

фільмів, роликів та соціальної 

реклами, спрямованих на розвиток 

безпеки життєдіяльності, збереження 

репродуктивного та сексуального 

здоров’я молоді, підвищення уваги до 

статевого виховання, планування сім’ї 

та батьківства, в тому числі: 

 

50 50 50 50 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
5,0 5,0 5,0 5,0 

інші 

джерела 

- 

- 
- - - 



1) сприяти проведенню  місцевих 

освітньо-виховних, культурно-

мистецьких, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких заходів, 

виданню інформаційних матеріалів, 

спрямованих на розвиток безпеки 

життєдіяльності, збереження 

репродуктивного та сексуального 

здоров’я молоді, підвищення уваги до 

статевого виховання, планування сім’ї 

та батьківства 

40 40 40 40 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
2,0 2,0 2,0 2,0 

інші 

джерела 

- 

- 
- - - 

2) виготовляти та поширювати 

інформаційно-просвітницькі матеріали 

з питань формування відповідального 

батьківства та  здорового способу 

життя серед молоді 

10 10 10 10 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
3,0 3,0 3,0 3,0 

інші 

джерела 

- 

- 
- - - 

 

Всього 140 140 140 140 

  
Місцевий 

бюджет 
15,0 15,0 15,0 15,0 

Інші 

джерела 

- 

- 
- - - 

 

V. Підтримка соціально вразливої молоді  

 

№ Найменування заходу Кількість залученої молоді за роками Термін 

виконання 

Виконавці Джерело 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування,  

тис. гривень 

2022 2023 2024 2025 
   

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Забезпечити проведення  

місцевих освітньо-виховних, 

культурологічних, мистецьких, 

інтелектуальних, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких 

заходів; видання 

30 30 30 30 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Служба у справах дітей 

Рафалівської селищної 

ради, 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Місцевий 

бюджет 
3,0 3,0 3,0 3,0 



інформаційних матеріалів та 

виготовлення і розміщення 

соціальних фільмів, роликів та 

соціальної реклами, цільовою 

групою яких є соціально 

вразлива молодь, в тому числі: 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури Інші 

джерела 
- - - - 

1) проводити  місцеві освітньо-

виховні, культурно-мистецькі, 

інтелектуальні, спортивні, 

інформаційно-просвітницькі 

заходи; забезпечити видання 

інформаційних матеріалів, 

спрямованих на сприяння 

соціальній адаптації підлітків із 

сімей, що перебувають у 

складних життєвих обставинах, 

дітей-сиріт, вихованців та 

випускників інтернатних 

закладів, молодих сімей, які 

потребують допомоги, 

молодих людей з інвалідністю, 

молоді, яка належить до різних 

етнічних груп, та молоді з 

різними видами залежності 

тощо 

 

25 25 25 25 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Служба у справах дітей 

Рафалівської селищної 

ради, 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
2,5 2,5 2,5 2,5 

інші 

джерела 

- 

- 
- - - 

2) проводити заходи, спрямовані 

на реінтеграцію молоді з числа 

внутрішньо переміщених осіб, 

а також тих, які проживають на 

лінії зіткнення або на 

тимчасово окупованій 

території 

5 5 5 5 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Служба у справах дітей 

Рафалівської селищної 

ради, 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
0,5 0,5 0,5 0,5 

інші 

джерела 

- 

- 
- - - 

 

Всього 30 30 30 30 

  
місцевий 

бюджет 
3,0 3,0 3,0 3,0 

інші 

джерела 

- 

- 
- - - 



VI. Розвиток мережі молодіжних центрів 
 

№ Найменування заходу Кількість залученої молоді за роками Термін 

виконання 

Виконавці Джерело 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування,  

тис. гривень 

2022 2023 2024 2025 
   

2022 2023 2024 2025 

1. Проводити та взяти участь у 

заходах, спрямованих на 

створення та розвиток мережі 

молодіжних центрів, хабів, 

просторів тощо  

  

10 10 10 10 

упродовж 

2022 – 

2025 років 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Рафалівської селищної 

ради, 

Заклади освіти ,культури 

місцевий 

бюджет 
0,5 0,5 0,5 0,5 

інші 

джерела 
- - - - 

місцевий 

бюджет 
0,5 0,5 0,5 0,5 

інші 

джерела 
    

  

Разом за Програмою 335 340 345 345  

  
місцевий 

бюджет 
39,8 39,8 39,8 39,8 

інші 

джерела 
- - - - 



 


