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1. Рада Європи та молодіжна політика 
Рада Європи є провідною організацією в галузі прав людини. Вона захищає свободу 

вираження поглядів та інформації, свободу зібрань, рівність і права меншин. Рада Європи 
проводила кампанії з таких питань, як захист дітей, розпалювання ненависті в Інтернеті, а 
також прав ромів – найбільшої меншини Європи. Рада Європи сприяє забезпеченню прав 
людини через міжнародні конвенції, таких, як Конвенцію про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, а також Конвенцію 
про кіберзлочинність. Вона відслідковує прогрес держав-членів у цих сферах і надає 
рекомендації через незалежні експертні органи моніторингу. 

Усі держави-члени Ради Європи підписали Європейську конвенцію з прав людини – 
договір, спрямований на захист прав людини, демократії та верховенства права. Нагляд за 
впровадженням Конвенції здійснює Європейський суд з прав людини. Україна є державою-
членом Ради Європи з листопада 1995 р. 

Департамент у справах молоді входить до складу Директорату демократичного 
громадянства та участі при Генеральному директораті з питань демократії Ради Європи та 
несе відповідальність за реалізацію молодіжної політики в Раді Європи. Департамент 
займається розробленням керівних принципів, програм і правових документів для 
послідовної й ефективної молодіжної політики на місцевому, національному та 
європейському рівнях. Він надає фінансову та освітню підтримку міжнародним молодіжним 
заходам, спрямованим на заохочення громадянської позиції та мобільності молоді, а також 
відстоювання цінностей прав людини, демократії та культурного плюралізму. Департамент 
намагається об’єднати та розповсюдити досвід і знання про життєві ситуації, прагнення і 
способи самовираження молодих європейців. 

Стабільний розвиток демократичного суспільства ґрунтується на творчому підході, 
динамізмі, соціальній відповідальності та компетенціях молоді. Однак демографічні зміни, 
технологічний розвиток та зростання соціальної нерівності ставлять молодих європейців у 
скрутне становище: деякі з них стикаються з дедалі складнішими проблемами в повній 
реалізації прав людини, свого особистого розвитку, змістовної участі в житті суспільства, а 
також плавного переходу до самостійного життя; вразливі й маргіналізовані групи молоді 
піддаються особливому ризику. 

Громадська участь молоді є ключовим аспектом будь-якої молодіжної політики. 
Система Ради Європи зі спільного управління проєктами й програмами є прикладом широкої 
демократії і громадянської участі. Ця система є місцем для спільних роздумів, вона об’єднує 
голос молодих європейців і державних органів, відповідальних за питання молоді. Також 
залучення молодих людей з їхніми унікальними поглядами, досвідом та очікуваннями стає 
в нагоді Раді Європи під час пошуку відповідей на новітні виклики з таких питань як 
технологічний розвиток і зміни клімату. Ці підходи відображені в програмі "Молодь за 
демократію" на 2020-2021 роки, яка включає три стратегічні пріоритети: 

1) сприяння доступу молодих людей до їхніх прав і надання їм підтримки щодо здобуття 
освіти у сфері прав людини та демократії; 

2) сприяння самостійності й участі молодих людей в громадському житті за допомогою 
реалізації молодіжної політики та здійснення роботи з молоддю, а також підтримки 
молодіжного громадянського суспільства; 

3) залучення молодих людей до запобігання конфліктам і посилення соціальної
згуртованості для боротьби з дискримінацією і соціальною ізоляцією. 

Четвертий напрям роботи полягає в підтримці держав-членів у розробленні та 
впровадженні молодіжної політики, зокрема: 
- нарощуванні потенціалу відповідних державних органів з метою реалізації 

національної молодіжної політики відповідно до стандартів і підходів Ради Європи, 
сприянні їхньому співробітництву з молодіжними неурядовими організаціями; 
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- поширенні й виконанні стандартів Ради Європи, зокрема рекомендацій Комітету 
міністрів щодо роботи з молоддю, доступу молоді до прав, у тому числі доступу до 
соціальних прав молодих людей з неблагополучних районів; 

- наданні допомоги зацікавленим державам-членам у розробленні національних 
стандартів якості для молодіжних центрів на основі Знаку якості Ради Європи для 
молодіжних центрів; 

- підтримці та заохоченню географічної збалансованості серед держав-членів, які беруть 
участь в програмі Ради Європи "Знак якості для молодіжних центрів". 
У січні 2020 року Комітет міністрів ухвалив Стратегію молодіжного сектору до 2030 

року, яка підтверджує ці пріоритети та розглядає нові питання і виклики, з якими стикається 
молодь по всій Європі. 

2. Молодь за демократію в Україні: розвиток молодіжної політики на 
місцевому рівні 

Двостороння програма співробітництва між Радою Європи та Україною в галузі 
молодіжної політики триває вже кілька років. Основні заходи охоплювали міжнародний 
огляд молодіжної політики України, публікацію посібника "Компас" українською мовою та 
низку заходів з питань участі молоді та молодіжної політики. Більше інформації про 
співпрацю можна знайти на сторінці України на молодіжному порталі Ради Європи. 

План дій Ради Європи щодо України на 2018-2021 роки є інструментом стратегічного 
планування, метою якого через співпрацю допомогти країні в її зусиллях щодо погодження 
законодавства, інститутів і практики з європейськими стандартами в галузях прав людини, 
верховенства права і демократії й таким чином підтримати країну у виконанні її зобов'язань 
як держави-члена Ради Європи. Результатами присутності молодіжної тематики в Планах 
дій Ради Європи для України є визначення сутності молодіжної політики в Україні, 
забезпечення молодіжної роботи та її якість, а також посилений наголос на громадянській 
участі молоді та освіті в галузі прав людини. 

Програма "Молодь за демократію в Україні" є частиною цього Плану дій, який 
ґрунтується на попередньому досвіді та продуктивній двосторонній співпраці між Радою 
Європи та Міністерством молоді та спорту України. У межах цієї програми Рада Європи 
сприятиме посиленню участі молоді й громадської активності як в селах, так і в містах 
України (в тому числі молодих людей з інвалідністю, молоді з числа меншин, а також 
молодих мігрантів, біженців і внутрішньо переміщених осіб), шляхом розвитку 
спроможності зацікавлених сторін молодіжної політики та підвищення якості молодіжної 
політики й роботи з молоддю згідно зі стандартами Ради Європи. Програма посилить участь 
та громадську активність молоді як в селах, так і містах, дозволяючи зацікавленим 
сторонам молодіжної політики підвищити якість молодіжної політики та молодіжної роботи 
згідно зі стандартами Ради Європи. 

"Молодь за демократію в Україні"  впроваджуватиметься в період з квітня 2020 року 
по грудень 2021 року на основі стандартів Ради Європи у молодіжній сфері, насамперед, 
Рекомендацій Комітету Міністрів: 

a) про доступ молоді з неблагополучних районів до соціальних прав, CM/Rec(2015)3; 
b) про доступ молоді до прав, CM/Rec(2016)7; 
c) про роботу з молоддю, CM/Rec(2017)4; 
d) про участь молоді в місцевому та регіональному житті, CM/Rec(2004)13. 
Програма складається з трьох основних компонентів, які будуть впроваджуватися 

паралельно і мати наскрізні заходи: 
a) підтримка змістовної участі молоді на місцевому рівні шляхом перегляду молодіжної 

політики та впровадження необхідних заходів, використовуючи директивні документи Ради 
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Європи; 
b) сприяння роботі з молоддю на основі підходів, що ґрунтуються на громадській 

участі та неформальній освіті в місцевих молодіжних центрах і молодіжних організаціях; 
c) заохочення міжкультурного діалогу за допомогою молодіжної політики і програм 

роботи з молоддю, розширення можливостей меншин через молодіжну участь. 
Діяльність зосереджена на місцевому рівні. Однак ці результати мають вплинути на 

порядок денний молодіжної політики через посилення ролі органів місцевого 
самоврядування, перегляд підходів молодіжних центрів до роботи з молоддю, підвищення 
якості роботи з молоддю та підготовку компетентних провайдерів молодіжної політики і 
молодіжних працівників. 

Програму "Молодь за демократію в Україні" реалізує Департамент у справах молоді 
Ради Європи. Стратегічне управління реалізацією проєкту здійснює Керівний комітет, що 
складається з представників молодіжного сектору Ради Європи та Міністерства молоді та 
спорту України. Керівний комітет також забезпечуватиме взаємозв’язок між програмою і 
розвитком молодіжної політики в Україні й Раді Європи. 

3. МОЛОДІ ЛЮДИ, ПОВНОПРАВНІ ГРОМАДЯНИ: участь молоді та 
громадська активність у центрі уваги 

Україна: низька участь молоді, але висока громадська активність? 
За даними Інституту соціології Національної академії наук України, членами 

"студентських об’єднань, молодіжних організацій" протягом останніх 20 років є не більше 
2% населення у віці 18 років і старше. 

Опитування "Молодь України – 2017" показало, що 87% молодих людей не беруть 
участі в жодних заходах, пов'язаних з життям їхньої громади. Однак зазначається, що 
половина респондентів хотіла б взяти участь у громадських ініціативах. 

Аналітична доповідь "Становище молоді в Україні – 2019", підготовлена Молодіжною 
робочою групою ООН в Україні, схоже, підтверджує це: 

попри високий відсоток людей, які вважають, що думки молоді та дітей повинні 
враховуватися в процесі прийняття рішень – деякі з них навіть висловлюють необхідність 
створення консультативного органу у справах дітей та молоді на національному та місцевому 
рівнях – лише третина опитаних молодих людей згодні з тим, що влада підтримує молодь та 
її участь у громадському та/або політичному житті достатнім чином. У більш ніж половини 
молодих людей є думки щодо того, як розвивати свої громади, а більшість відповіли, що 
хотіли б взяти участь у формуванні молодіжної політики в своїй країні. Таким чином, 
виявляється, що молодь прагне до участі в суспільному житті, але ще не відчуває, що має 
право на це. Дійсно, великий відсоток молоді повідомили про те, що вони не поінформовані 
про функціонування молодіжних громадських організацій та їхні заходи на території України. 

За інформацією Міністерства молоді та спорту України, у 2018-2019 роках існувала 
потужна тенденція до урбанізації та відтоку молоді з містечок та сільських населених 
пунктів. Частково це було викликано, зокрема, відсутністю можливостей для самореалізації 
молодих людей на місцевому рівні. У пошуках роботи молодь мігрує з сільських районів у 
міста або інші країни, де перспективи працевлаштування та захисту соціальних прав кращі, 
а культурні можливості більш доступні. 

Після реформи децентралізації в Україні новостворені об’єднані територіальні громади 
мають додаткові повноваження й обов’язки в галузі молодіжної політики, насамперед у 
питаннях, пов’язаних з громадською активністю та участю молоді, які реалізуються 
передусім за допомогою функціонування місцевих молодіжних рад. Однак, здається, лише 
деякі з них змогли скористатися підтримкою та рекомендаціями щодо того, як успішно 
взаємодіяти з молодими людьми, підтримувати громадську активність і користуватися 
громадянськими правами та обов’язками. Відокремленість молодих людей і низький рівень 

4  



їхньої участі ставлять під ризик їх залучення у соціум та самостійність, а також стабільний 
розвиток місцевих демократичних громад. 

Програма "Молодь за демократію в Україні" розв'язує ці проблеми шляхом 
нарощування потенціалу, надання технічних консультацій та інституційної підтримки 
органам місцевого самоврядування, зацікавленим у вдосконаленні власної молодіжної 
політики в межах процесу, відкритого для участі та внеску всіх молодих людей. 

Рада Європи: стандарти і заходи з підтримки 
У своїй Рекомендації Rec(2004)13 про участь молоді в місцевому та регіональному 

житті Комітет міністрів Ради Європи закликає держави-члени заохочувати участь молоді в 
політиці і громадянському суспільстві як на рівні місцевих громад, так і на національному 
рівні, сприяти такій участі, а також зробити участь молоді одним із пріоритетів у державній 
політиці. 

Рада Європи вважає участь молодих людей суттєвим елементом громадянського 
виховання в демократичному суспільстві і демократичній Європі. Участь молоді – це не 
самоціль, а засіб досягнення позитивних змін в житті молодих людей і побудови кращого 
суспільства. Молодих людей треба включати в демократичні структури та процеси, їхній 
голос має бути почутий. Вони повинні ухвалювати рішення з питань, які впливають на них 
і їхнє життя. 

Учасники молодіжної політики на різних рівнях мають бути віддані цілковитому 
гарантуванню основних прав людини для молоді та надавати їм підтримку в повному 
розкритті їхнього потенціалу як самостійних членів суспільства, що дозволить їм будувати 
життєві плани та реалізувати свою демократичну громадянську позицію. Підвищення 
обізнаності щодо права на участь і популяризація громадської активності молоді та її участі 
в житті громади можна здійснювати за допомогою різноманітних політичних заходів і 
механізмів. 

Для державних органів участь молоді має означати щось більше, ніж просто 
обов’язок, який необхідно виконати. Через довіру та залучення молодих людей як громадян 
з ресурсами та компетенціями змістовна участь молоді дійсно приводить молодіжну 
політику до успіху. 

Для кращого розуміння того, як сприяти участі місцевої молоді і як перенести її з теорії 
на практику, Рада Європи опублікувала посібник "Have Your Say!" ("Вислови свою думку!"), 
який є в доступі українською мовою. 
(http://dsmsu.gov.ua/media/2016/04/27/12/Skaji_svoe_slovo.pdf) 

4. Місцеві партнерства на користь змін 
МОЛОДІ ЛЮДИ, ПОВНОЦІННІ ГРОМАДЯНИ є головним компонентом програми 

"Молодь за демократію в Україні". Вона спрямована на підтримку фахівців молодіжної 
політики на місцевому рівні, щоб вони розвивали та впроваджували стратегії й програми, 
які б посилили участь молоді та її громадську активність відповідно до стандартів і практики 
Ради Європи. 

До Програми буде залучено обмежену кількість органів місцевого самоврядування 
України, які мають рішучість підвищити рівень і вдосконалити форми громадської активності 
молоді в їхніх громадах і в межах їхніх програм. Органам місцевого самоврядування, які 
беруть участь у програмі, буде запропоновано провести аналіз стану молодіжної політики 
та громадської активності молоді в житті їхніх громад, який має охопити такі різні сфери як 
спорт, дозвілля та життя громади; працевлаштування молоді; освіта; здоров'я та добробут; 
гендерна рівність; культурна діяльність; навколишнє середовище; злочинність і насильство; 
залученість меншин і участь молоді в політичному житті. 

За результатами цього аналізу, який буде проведено за підтримки дослідників Ради 
Європи, органами місцевого самоврядування буде надано відповідні пропозиції та 
сформуються на місцевому рівні групи експертів (включно з державними службовцями, 
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керівниками, молодіжними працівниками, молодіжними лідерами, фахівцями в галузі освіти 
тощо), які візьмуть участь в довгостроковому навчальному процесі під керівництвом Ради 
Європи. Це навчання дозволить їм краще розвивати та реалізовувати місцеві програми або 
стратегії громадської участі для молоді. Також на етапі реалізації програми експерти Ради 
Європи будуть забезпечувати наставництво й консультації. Головні кроки цього процесу 
відображено на мал. 1. 

 

 
Головні етапи проєкту 

 
5. Інновації через проєкти молодіжної політики на місцевому рівні 
Проєкт місцевого рівня у молодіжній сфері /громадської участі молоді (проєкт) – 

основа процесу. Очікується, що проєкт стане практичним втіленням запланованих змін у 
громадській участі та активності молоді. Навчання/нарощування потенціалу здійснюється 
для підтримки створення, розвитку і впровадження проєкту відповідно до передової 
практики та стандартів Ради Європи. З цією метою навчальні заходи включатимуть 
питання управління проєктами та планування, а також громадської участі молоді, 
молодіжної політики і роботи з молоддю. 

Надзвичайно важливо, щоб проєкти в межах молодіжної політики на місцевому рівні 
отримували політичну і фінансову підтримку з боку партнерів – органів місцевого 
самоврядування, які є "власниками" проєктів. Однак визначення, реалізацію та оцінку 
проєкту необхідно здійснювати в тісній співпраці з молодими людьми, молодіжними 
організаціями та іншими фахівцями молодіжної роботи та/або неформальної освіти у 
громаді. Таким чином, зацікавлена молодь має нести спільну відповідальність за проєкт. 
Щоб бути ухваленим, проєкт повинен відповідати таким критеріям: 

a) враховувати певні проблеми/виклики, пов’язані із низьким рівнем участі та 
громадської активності молоді на певній території під управлінням органів місцевого 
самоврядування; 

b) плануватися, розвиватися та реалізовуватися за активної участі та 
безпосереднього залучення молоді; 

c) ставити на меті системні зміни стандартів участі (неучасті) молоді в житті громади; 
d) передбачати середньострокові та довгострокові зміни в політиці і програмах для 

молоді в громаді; 
e) впроваджувати нові процеси організованої участі молоді (наприклад, місцеві 

молодіжні ради, форми громадських бюджетів молоді або проєктів, молодіжні консультації, 
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тощо); 
f) залучати інші місцеві установи або осіб, зацікавлених в участі молоді, таких як 

молодіжні та спортивні клуби, освітні установи, молодіжні організації, культурні асоціації 
тощо; 

g) використовувати наявну інфраструктуру (наприклад, молодіжні та спортивні 
клуби, будинки культури, молодіжні центри) або розглядати створення нових об’єктів там, 
де це доцільно; 

h) фінансуватися повністю або частково органами місцевого самоврядування, що 
подали заявку; 

i) Відображати підходи Ради Європи до громадської участі молоді, наприклад, 
представлені в рекомендації  CM/Rec(2004)13 про участь молоді в місцевому та 
регіональному житті, і поєднувати їх з актуальними пріоритетами національної молодіжної 
політики України.  

 

 

 
Рекомендований підхід для участі 
молоді, так званий підхід "ПЗПМП" 
(“RMSOS”), відображає п'ять 
факторів, що впливають на участь 
молоді: право, засоби, простір, 
можливості та підтримка. Він 
заснований на принципі, за яким 
змістовна громадська участь 
молоді можлива лише тоді, коли 
створені належні умови і на всіх 
учасників, залучених до 
громадської роботи, покладено 
відповідальність за їх 
забезпечення. 

Для того, щоб проєкт досяг успіху, Рада Європи надаватиме йому інституційну й 
освітню підтримку від початку й до кінця і працюватиме в тісній співпраці з органами 
місцевого самоврядування і їхніми місцевими командами. 

6. Основні етапи програми 
Програма передбачає різноманітні заходи підтримки, такі як навчання в Інтернеті, 

заходи для розвитку потенціалу, консультації та наставництво, налагодження зв’язків та 
збори учасників, присвячені оцінюванню. 

Етап 1: липень – вересень 2020 р. 
➢  вибір органів місцевого самоврядування (партнерів); 
➢  підписання з партнерами Договору про партнерство; 
➢  створення органами місцевого самоврядування місцевих команд; 
Етап 2: вересень – листопад 2020 р. 
➢  дослідження проблем, пов'язаних з недостатньою громадською активністю молоді; 

Право 

Засоби 

Простір 

Підтримка 

Можливості 

Підхід ПЗПМП  
до громадської участі молоді 
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➢  підготовка повного місцевого проєкту участі молоді; 
➢  підготовка навчальної програми для місцевих команд; 
Етап 3: листопад 2020 р. – лютий 2021 р. 
➢  заходи з розвитку потенціалу для місцевих команд з  10 громад та об'єднаних 

територіальних громад (проводяться у двох областях України); 
➢  огляд і вдосконалення місцевого проєкту за допомогою призначених експертів і 

планування наступних дій для його реалізації; 
Етап 4: лютий – жовтень 2021 р. 
➢  реалізація місцевих проєктів; 
➢  підтримка з боку експертів з молодіжної політики, консультативні місії та цільові 

консультації експертів Ради Європи; 
Етап 5: осінь 2021 р. 
➢  збори всіх учасників, присвячені оцінюванню й закріпленню результатів проєкту, 

із зосередженням на здобутому досвіді та критичному аналізі роботи, виконаної на етапах 
3 і 4. Учасникам буде запропоновано зробити внесок у розроблення набору рекомендацій 
та заходів для органів місцевого самоврядування. 

Одними з ключових компонентів програми є створення культури співпраці між 
різними учасниками заради кращого розвитку молодіжної політики на місцевому рівні та 
створення умов для обміну досвідом і налагодження зв'язків між різними областями 
України. 

7. Практична та фінансова інформація 
Рада Європи покриватиме всі витрати, пов'язані з участю в заходах з розвитку 

потенціалу, включаючи транспортні витрати, житло та харчування. Також вона відшкодує 
витрати на експертів, залучених у проєкт. 

Рада Європи не буде покривати витрати, пов'язані з місцевими проєктами участі, 
однак вона може сприяти налагодженню контактів та проконсультувати щодо потенційних 
учасників співфінансування або донорів. 

Робоча мова 
Робочою мовою навчання та заходів з розвитку потенціалу буде українська. 

8. Як стати партнером програми 
Органи місцевого самоврядування будуть як основними партнерами Ради Європи, 

так і прямими бенефіціарами програми. 
Органи місцевого самоврядування, зацікавлені в програмі, можуть висловити свій 

намір взяти участь у програмі таким чином: 
1) Подають в зазначений термін заповнену анкету для потенційних учасників; 
2) Призначають в анкеті контактну особу, відповідальну за зв’язок з Радою Європи та 

її партнерами; 
3) Подають пропозиції щодо місцевої команди (лише для відібраних учасників 

команди) для подальшої участі в заходах і реалізації проєкту, до складу якої можуть 
входити до 7 експертів, що активно займаються питаннями молодіжної політики 
або громадської участі молоді на території, на яку розповсюджуються 
повноваження органу місцевого самоврядування. Експертами можуть бути, 
наприклад: 

• депутати місцевих рад; 
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• державні службовці/співробітники проєктів у органах місцевого самоврядування; 
• молодіжні працівники та керівники місцевих молодіжних організацій або проєктів, 

включаючи культурні або спортивні клуби; 
• члени молодіжних консультативно-дорадчих органів; 
• представники учнівських та студентських організацій; 
• представники неурядових організацій, що займаються питаннями молодіжної 

політики/роботою з молоддю у своїй поточній діяльності, 
• представники студентського та учнівського самоврядування. 

4) Зобов'язавшись підтримувати місцеву команду задля ефективної участі в програмі 
адміністративними, фінансовими та політичними заходами. 

Органи місцевого самоврядування повинні висловити свою зацікавленість у тому, 
щоб стати партнерами програми, заповнивши анкету та подавши початкову пропозицію 
щодо проєкту (див. Додаток 1). 

Подання заяви, підписаної особою, відповідальною за ухвалення рішень у органі 
місцевого самоврядування, означає для таких органів зобов’язання, у разі відбору, брати 
повноцінну участь у програмі та реалізації проєкту. 

9. Порядок подання заявки та відбору 
Зацікавлення з боку органів місцевого самоврядування в участі у програмі 

вітатиметься в таких областях України: 
 Житомирська  
 Закарпатська 
 Чернівецька 
 Кіровоградська 
 Київська  
 Миколаївська  
 Одеська 
 Полтавська 
 Херсонська 

 
Пріоритет буде надаватися органами місцевого самоврядування, які: 

 

1. Здійснюють повноваження на території, де молодь (14-35 років) становить 
щонайменше 20% від загальної кількості населення; 

2. Відзначили як серйозну проблему низький рівень громадської активності або участі 
молоді, особливо якщо ситуація гірша, ніж у сусідніх громадах або регіонах чи в 
середньому по Україні; 

3. Створили або мають намір створити місцеву молодіжну раду або будь-який інший 
орган залучення молоді в процес ухвалення рішень. 
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Оцінювання зацікавленості й відбір органів місцевого самоврядування буде здійснюватися 

Керівним комітетом проєкту "Молодь за демократію в Україні", до якого входять представники 
Ради Європи та Міністерства молоді та спорту України, а також експерти з молодіжних питань. 

Всім зацікавленим морганам місцевого самоврядування вищевказаних регіонів 
пропонується заповнити додану Анкету потенційного учасника (Додаток 1) і відправити її у 
заповненому та підписаному вигляді на Youth.Ukraine@coe.int до 23:59 (за київським часом)  
16 серпня 2020 року. 

10.  За додатковою інформацією та роз'ясненнями звертайтеся до: 
Ірини Бєляєвої, директора Департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та 

спорту України: belyaeva2007@gmail.com 
 

4. Готові або збираються створити, розвинути або реформувати місцеві проєкти та 
стратегії для участі молоді та громадської активності (див. пункт 5 про проекти); 

5. Мають окремі ресурси або інфраструктуру для участі молоді, наприклад, 
молодіжну програму, молодіжний або культурний центр тощо; 

6. Співпрацюють з іншими партнерами або органами в межах цього проєкту, такими 
як молодіжні організації, місцеві органи виконавчої влади, освітні та спортивні 
заклади тощо; 

7. Не користувалися підтримкою з боку органів державної влади України у сфері 
молодіжної політики або міжнародних партнерів/донорів для реалізації подібних 
проєктів. 
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Додаток 1 

МОЛОДЬ ЗА ДЕМОКРАТІЮ 
УКРАЇНА 2020-2021 рр. 

 
 
 
 
 

 
 

1. Інформація про орган місцевого самоврядування 
1.1. Назва: 
1.2. Область: 
1.3. Тип місцевого органу влади Об’єднана громада  

 Об’єднана громада  
 Село  
 Селище  
 Місто 

1.4. Голова місцевої влади (ім'я, прізвище та посада) 
1.5. Кількість мешканців на території, підпорядкованій органу 
 
1.6. Контактна особа з питань партнерства (ім’я та посада): 
1.7. Повна поштова адреса: 
1.8. Номер телефону: 
1.9. Електронна пошта: 
1.10. Веб-сайт: 
 
1.11. Повна назва суб'єкта, що відповідає за молодіжну політику: 
1.12. У чому полягає відповідальність/роль вашого органу у сфері молодіжної політики? 

Хто визначає його повноваження? Перед ким він звітує? 
2. Інформація щодо поточного стану молодіжної політики та громадської участі 

молоді на вашій території 
2.1. Які пріоритетні напрямки молодіжної політики на вашій території? 
2.2. Який нормативний або стратегічний документ їх визначає? 
2.3. Які ресурси є в наявності або можуть бути мобілізовані для його реалізації (річні 

бюджети, молодіжні центри, молодіжні клуби, простори у форматі коворкінгу, молодіжні ради 
тощо)? 

2.4. У чому полягають основні питання та проблеми стосовно молодіжної політики у 
сфері компетенції вашого органу? 

2.5. Який відсоток молоді серед усього населення вашої території? 

МОЛОДІ ЛЮДИ, ПОВНОПРАВНІ ГРОМАДЯНИ 
АНКЕТА ПОТЕНЦІЙНОГО УЧАСНИКА ПАРТНЕРСТВА 

11  



2.6. Чи є певні групи молоді, які можна охарактеризувати як 
"вразливі групи"? Хто вони і що робить їх вразливими? 
2.7. Приблизний відсоток молоді, що бере активну участь в місцевому житті (місцеві 

ініціативи, молодіжні організації, консультативні органи тощо) (% від усієї молоді): 
2.8. Будь ласка, наведіть приклади найактивніших неурядових організацій, які 

працюють з молоддю і молодіжними групами на вашій території (не більше 7): 
2.9. Будь ласка, опишіть, які види підтримки та які механізми співпраці існують між 

державними органами та громадськими організаціями, що працюють в галузі молодіжної 
політики: 

2.10. У чому, на вашу думку, полягають три основні проблеми/перешкоди для участі 
молоді в місцевому та регіональному житті на вашій території: 
3. Проєктна пропозиція (див. пункт 5 про проекти) 

3.1. Що ваш орган місцевого самоврядування хотів би зробити для посилення 
громадської активності та участі молоді? Яких змін ви хотіли б досягти? 

3.2. Яких потенційних партнерів і місцевих діячів можна залучити до впровадження 
цієї політики та заходів? 

3.3. Які засоби/ресурси для проєкту зможе мобілізувати ваш орган місцевого 
самоврядування? 

3.4. Яких результатів ви хотіли б досягти за допомогою вжитих заходів, і як це вплине 
на життя молоді на вашій території? 

3.5. Які можливі перешкоди ви бачите на шляху до досягнення поставлених цілей? 
3.6. Які конкретні заходи/підтримка необхідні, щоб їх подолати? 

4. Якими ви б хотіли бачити стосунки, у контексті реалізації проєкту, між вашим 
органом місцевого самоврядування та: 
4.1. Молоддю у вашому регіоні 
4.2. Міністерством молоді та спорту України 
4.3. Іншими діячами молодіжної політики України 
4.4. Радою Європи 

5. Заява про наміри та підпис 
Цим заявляю, що я прочитав(ла) і зрозумів(ла) умови нинішнього запиту на 

партнерство, і що організація (назва організації), яку я представляю, зацікавлена в 
партнерстві з Радою Європи в межах програми "Молодь за демократію в Україні" і, в разі 
відбору, в започаткуванні проєкту з посилення громадської активності та участі молоді в 
житті нашої громади. 

 
Ім'я: Посада/роль: 

Дата: Підпис 

 
Надіслати за адресою Youth.Ukraine@coe.int до 16 серпня 2020 р. 
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