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Вступ 

Велика імовірність того, що реформа децентралізації не може бути успішною у разі 

відсутності дієвої моделі молодіжної політики і молодіжної роботи. Забезпечення ефективної 

молодіжної політики в умовах децентралізації має базуватися на належному кадровому, 

фінансовому забезпеченню, розвитку молодіжної інфраструктури та залученню молоді до 

процесу розроблення й ухвалення рішень і контролю за їх виконанням. Виходячи з того, що 

одним з основних завдань процесу децентралізації є формування комфортного середовища 

для мешканців громади, основні напрями реалізації молодіжної політики на рівні громади є: 

 Кадрове забезпечення (навчання фахівців і молодіжних працівників), 

 Належне фінансування молодіжної роботи; 

 Розвиток молодіжної інфраструктури; 

 Залучення молоді до процесу розроблення, ухвалення рішень та контролю за їх 

виконанням. 

Важливим аспектом у процесі запровадження моделі молодіжної політики на рівні 

громади є створення дієвої системи збору, обробки інформації й реагування на запити 

молодих хлопців та дівчат, місцеві молодіжні ініціативи.  

Населення Музиківської об’єднаної територіальної громади становить 3 798 осіб, з них 

молодь віком від 14 до 35 років 988 осіб, або 26% від загальної кількості населення.  

Молоді люди є носієм потенціалу, мають права і відіграють активну роль в розвитку 

громади. Молодіжна політика інтегрує в собі усі інші сфери відповідальності по роботі з 

молоддю: освіта, працевлаштування та ринок праці, культурний розвиток, соціальний захист 

тощо та передбачає використання існуючої структури і формування нової, якщо її немає, з 

урахуванням функцій різних відповідальних суб’єктів на рівні громади. Частково функції 

роботи з молоддю покладені на різні сектори сільської ради – освітні заклади, амбулаторії, 

сектор соціального захисту, будинок культури, тощо.  

  



1.1.Мапування молодіжного аспекту (графічні зображення додаються) 

1.1.1. - 1.1.2.  Дослідження інфраструктури: 

 Школа (2 шт - Музиківка та Східне) – для молоді 14-18 років, робота для молодих 

викладачів, тощо, є велопарковка. Є можливість проводити збори, неформальні 

заходи,  свята, є облаштовані місця відпочинку на свіжому повітрі (альтанка в 

Східному, «зелений клас» в Музиківці. Доступ на територію Музиківської ЗОШ 

дозволено до 20:00.  

 Дитячий садок (в Музиківці - в будівлі школи, окремий на стадії реконструкції; в 

Східному – окрема будівля, потребує ремонту): для дітей молодих батьків, є 

велопарковка в с.Музиківка.  

 Дитячі майданчики (наявні в достатній кількості на території громади). 

Використовуються для відпочинку молодих батьків та мам з неповнолітніми 

дітьми. Є цілодобовий доступ. Часто використовується молодими людьми для 

відпочинку, є лавочки. 

 Клуб «Затишок» (с.Висунці) – не опалюється, мало використовується, поряд є 

дитячий майданчик. Іноді використовується для проведення зборів, є 

облаштований тенісний стіл. 

 Будинок культури (с.Східне) – дискотека, гуртки, облаштована територія навколо 

будівлі (літній майданчик, можливість кінопереглядів в теплу погоду – буде 

введено в експлуатацію весною 2019 р). 

 Зал засідань (с.Музиківка) – можливе проведення засідань, зборів за попередньої 

домовленості зі спеціалістами сільської ради. 

 Бібліотека (с. Музиківка) – збори, кіноперегляди, тренінги, консультації юристів, 

бесіди соціального спрямування, бібліотека в с. Загорянівка – в неналежному 

стані, потребує ремонту. В с. Загорянівка в бібліотеці проводяться кулінарні МК, 

святкування, збори та творчі заняття. 

 Кафе, бари в с.Музиківка – 2 шт (працюють не регулярно). 

 Зупинки громадського транспорту – є лавочки, захист від вітру та опадів. 

 Облаштоване місце відпочинку біля с/р -  є лавочки, фонтан (не працює). 

 ФАП – 2. 

 Амбулаторія – 1. Є стоматологічні послуги та послуги екстреної медичної 

допомоги 

 Стан доріг між населеними пунктами – незадовільний, в селах – відносно 

задовільний. 

 Спортивні стадіони – 4 шт., в с.Східне та в с.Музиківка (шкільнй та сільський, 

планується створення спортивного майданчика з покриттям). 

 Релігійні об’єднання: На сьогодні в селі діють різні християнські конфесії: 

Православна, Греко-Католицька і Протестантські. Покровський чоловічий 

монастир Херсонської єпархії УПЦ; Парафія Святого Володимира Великого ПЦУ; 

Парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці УГКЦ. Церква ЄХБ. Церква «Велике 

Доручення». 

 

1.1.3.Наявні в громаді громадські організацій та об’єднання на території громади : 

 ГО «Турбота», яка об’єднує громадян з метою пропагування покращення якості 

надання медичних послуг, удосконалення первинної медико-санітарної допомоги, 

вивчення і втілення здорового способу життя.; 

 ГО «Освітня ініціатива», яка об’єднує жителів Музиківської сільської громади, що 

виявили бажання сприяти розвитку освіти місцевого населення для реалізації 

статутної мети та завдань; 

 ГО «Музичани», яка об’єднує жителів Музиківської громади задля поліпшення 

умов життєдіяльності населення, розбудова соціальної інфраструктури та 



розв’язання поточних проблем територіальної громади с. Музиківка. Регулюється 

Статутом.  

 Молодіжна рада – консультаційно-дорадчий орган при Музиківській сільській 

раді.  Регламентується прийнятим Положенням. 

Є прийнята Програма підтримки молодіжної політики на території Музиківської об’єднаної  

територіальної громади до 2022 року. Термін реалізації програми – 2019-2022 роки. 

1.1.4. Правове поле: 

 Бібліотеки громади працюють на основі статуту та згідно річного плану роботи. 

 Є діюча Програма підтримки молодіжної політики громади до 2022 року, Програма 

розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2021 роки, Програма соціального 

захисту на 2018-2021 роки, Комплексна програма підтримки сім’ї, забезпечення 

гендерної рівності та протидії торгівлі людьми, Програма розвитку освіти «Освітній 

простір Музиківської ОТГ», Програма розвитку культури та організації 

загальнодержавних свят, програма «Власний дім»  

 

  



1.2 Аналіз зацікавлених сторін 

 

  

 ХТО?          ПОТРЕБИ?               ЩО ПРОПОНУЄМО? 

Клієнти 1. Школярі(14-18 

років) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Студенти (19-22 

років) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Молоді батьки, 

працюючі люди 

(23-35 років)  

 

1)Навчання, розвиток, 

спорт, мотивація, 

самоосвіта, дозвілля, 

профорієнтація 

 

 

 

 

2) самоосвіта, розвиток, 

спорт, дозвілля, 

самореалізація    

 

 

 

 

 

 

 

3) спорт, дозвілля, розвиток   

1)Гуртки, тренінги по 

лідерству, майстер-класи, 

спортивні секції, перегляд, 

показ кінофільмів, цікаве 

проведення часу (ігри, 

бесіди, малювання), 

тематичні заходи, свята. 

 

2)  Гуртки, тренінги по 

лідерству, майстер-класи 

по ораторському 

мистецтву, спортивні 

секції, перегляд, показ 

кінофільмів, цікаве 

проведення часу (бесіди, 

малювання), тематичні 

заходи, свята. 

  

3) заняття в спортзалі, 

перегляд кінофільмів,  

тематичні заходи, свята, 

майстер-класи 

 

Партнери Громадські 

організації, 

волонтери, 

молодіжні центри  

Проведення тренінгів; 

Аудиторія 

Місце проведення 

Контакти з активістами 

Можливість для співпраці 

Обладнання 

Інформаційні канали 

Аудиторія; 

Місце проведення 

Обладнання 

Інформування 

Підтримка 

Співпраця 

Конкуренти  Кафе, 

ТРЦ в м. Херсон 

 

Клієнти 

Кошти 

Час  

 



1.3. Інформація щодо історичного аспекту розвитку молодіжної роботи та молоді в 

цілому ОТГ 

1.3.1. Наявні традиції вільного часу молоді, свята та значні дати для конкретної місцевості 

Молодь – це величезний ресурс для роботи, і працівники в сфері культури роблять все 

можливе, щоб молодь громади не залишалась осторонь життя нашої громади. Коли ми йде 

підготовка до будь якого свята то збираються активісти для врахування їхньої думки та 

пропозицій. Молодь приймає активну участь в обрядових святах (колядки, Меланка, 

Масляна, день села). Жоден концерт не проходить без участі молоді. 

В 2018 році в Музиківській ОТГ було запроваджено програму бюджет участі, на реалізацію 

проекту виділялись кошти в сумі 20 тис.грн. і хлопці скористались такою можливістю, був 

написаний та втілений в життя проект ( покращили футбольне поле, закупили спорт 

інвентар, замовили шеврони з логотипом на форму). Коли молодь побачила , що нас дійсно 

цікавить їхня думка , то стали більш активно брати участь у різних заходах. Дівчата 

проявили ініціативу і розмалювали плити в будинку культури До Дня молоді - 2018, тему 

ретельно підбирали , це були цитати із твору «Маленький принц». 

В школі старшокласниками була проведена акція «Молодь за здоровий спосіб життя». Довіра 

молоді зростає. 

Раніше молодь Музиківки збиралася в центрі села біля бібліотеки, на шкільному подвір’ї, на 

території дитячого садка. Найвизначнішими святами були і є день села, День Незалежності, 

День молоді, День Перемоги, святкування Масляної. У ці свята організовувались ярмарки, 

концерти силами самих мешканців з залученням представників місцевого бізнесу, 

підприємців, аграріїв та безпосередньо сільського голови. Також до передачі приміщення 

Чоловічому монастирю, у підвалі цього приміщення що вихідних проводилась дискотека. 

1.3.2. Сталі місця та форми співпраці/роботи з молоддю, що вже не працює? Що можна 

поновити? Що можна удосконалити 

У зв’язку з близькістю міста Херсона – дискотеки тепер відвідуються у місті в клубах, хоча 

молодь зацікавлена, щоб танці та концерти були частіше. В с.Музиківка відсутні спеціалісти 

в області культури та відповідні профільні заклади, що впливає на рівень та періодичність 

проведення заходів. Відсутні спортивні секції, окрім футболу для чоловічої частини громади. 

Складним є питання з публічними просторами для молоді, особливо в Музиківці, 

Мірошниківці. В с.Східне облаштовують громадський простір на території Східненського 

БК, де розташовуватимуться спортивна зона, зона відпочинку, дитячий майданчик, вуличний 

кінотеатр, зелена відпочинку для населення різного віку. Ця концепція розроблена спільно з 

молоддю, що дає можливість прогнозувати популярність запланованого простору. 

Хоча на шкільному рівні для молоді 14-17 років постійно проводиться інформування по 

урізноманітненню свого дозвілля та розвитку, як у стінах навчального закладу так і поза ним, 

але не всі методи комунікації спрацьовують. Шкільна молодь найактивніша, але має велике 

навантаження, обмаль вільного часу, що перешкоджає активній участі в позашкільних 

заходах.  

Одним з осередків зустрічі молоді Музиківки є сільська бібліотека, де проводяться 

кінопокази, засідання Молодіжної ради і просто можна почитати книжки різної тематики. 

При розширенні формату послуг бібліотеки та зміни графіку робот 

Ще одним місцем зустрічей (офіційний формат) є новостворений зал засідань. Тут є 

можливість проводити засідання МР, зустрічі з депутатами, обговорення, круглі столи. Є 

наявні інструменти та засоби для проведення тренінгів.  



Співпраця/спілкування з молоддю проходить під час особистих зустрічей (маленька громада, 

тісна комунікація), шляхом обговорення пропозицій з керівниками, вчителями, молодіжними 

працівниками, в онлайн-режимі. 

Громаді необхідні місця (простір), де можна було б розміщувати інформацію, яка цікава всій 

молоді (стосовно профорієнтаційних питань, питань щодо можливостей урізноманітнити 

дозвілля молоді різної вікової категорії, можливість надання послуг – соціальних, 

психологічних, юридичних). 

  



1.4. Визначення потреб молоді Музиківської ОТГ 

По даним Музиківської селищної ради в громаді 988 молодих людей у віці від 15 до 35 років 

(15-19 рр – 169, 20-24 рр – 229, 25-29 рр – 297, 30-35 рр. 293).  

 

 

Всього в опитуванні взяли участь 68 молодих людей Музиківської громади.  

Визначені вікові групи молоді: 

● 23-35 – 35(51,5%)   

● 19-22 -  6 (8,8%)       

● 14-18 – 27 (39,7%)     

 

 
 

 

 

2. Серед всіх учасників опитування жінки склали 68,3% (28), чоловіки - відповідно 

31,7% (13) 

● Жінки - 47 (69,1%)    

● Чоловіки - 21 (30,9%)   

 

3. Найбільш важливі напрямки роботи з молоддю для громади 

Для всієї молоді найбільш пріоритетними напрямками роботи з молоддю в громаді є: 

1. Підтримка талановитої молоді (46) 

2. Популяризація здорового способу життя  та Стимулювання громадської активності 

(по 39)  

3. Підтримка молоді у складних життєвих обставинах (33) 

4. Сприяння зайнятості та самозайнятості (32). 

 

Пріоритети молоді з попереднього опитування:  

1. популяризація здорового способу життя (26), 

2. підтримка талановитої молоді (24),  

3. стимулювання громадської активності (23),  

4. підтримка молоді у складних життєвих обставинах (20).  



 
На думку жінок (табл 2.3.)  На думку чоловіків (табл 3.3) 

Підтримка талановитої молоді (32) 

 

1 місце Популяризація здорового способу життя  

Стимулювання громадської 

активності (26) 

 

2 місце Підтримка талановитої молоді 

 

Підтримка молоді у складних життєвих 

обставинах 

Сприяння зайнятості та 

самозайнятості  

Популяризація здорового способу 

життя   ( по 24)  

3 місце Стимулювання громадської активності 

 



 Для молоді 14-18 років 

(табл 3.4.) 

Для молоді 19-22 років (табл 

3.5.) 

Для молоді 23-35 років  

(табл 3.6.) 

1 

місце 

Підтримка талановитої 

молоді 

 

Підтримка молоді у 

складних життєвих 

обставинах  

Підтримка талановитої молоді 

 

Підтримка молоді у складних 

життєвих обставинах  

Популяризація здорового 

способу життя 

2 

місце 

Стимулювання 

громадської активності 

Організація фестивалів, 

вуличних акцій 

 

Стимулювання громадської 

активності 

Сприяння зайнятості та 

самозайнятості 

 

Стимулювання 

громадської активності 

3 

місце 

Розвиток молодіжної 

інфраструктури  

 

Організація фестивалів, 

вуличних акцій  

Розвиток молодіжної 

інфраструктури  

Популяризація здорового 

способу життя 

Підтримка талановитої 

молоді 

 

4. Послуги/заходи , яких не вистачає молоді в громаді. 

Молоді люди відмітили важливі послуги та заходи, яких не вистачає для них в громаді.  

Серед  запропонованих варіантів молодь обрала розважальні заходи , спортивні заходи та 

культурно-мистецькі заходи, інформування (наприклад, про програми обмінів). 

 

 

 

 

 



На думку жінок (табл 4.2.)  На думку чоловіків (табл 4.3) 

Розважальні заходи 1 місце Спортивні заходи 

 

Культурно-мистецькі заходи 2 місце Неформальна освіта (тренінги, майстер-

класи) 

 

Консультування (психолога, юриста, 

соціального працівника) 

Спортивні заходи 

 

Інформування (наприклад, про 

програми обмінів). 

 

3 місце Культурно-мистецькі заходи 

 

Інформування (наприклад, про програми 

обмінів). 

  

Робота з вразливими категоріями молоді 

(діти, позбавлені батьківського піклування, 

наркозалежні, малозабезпечені, колишні 

ув’язнені тощо) 

 

 Для молоді 14-18років 

(табл 4.4.) 

Для молоді 19-22 років 

(табл 4.5.) 

Для молоді 23-35 років  

(табл 4.6.) 

1 місце Робота з вразливими 

категоріями молоді 

(діти, позбавлені 

батьківського 

піклування, 

наркозалежні, 

малозабезпечені, 

колишні ув’язнені тощо) 

Культурно-мистецькі 

заходи 

Спортивні заходи 

 

Неформальна освіта 

(тренінги, майстер-

класи, стажування) 

Розважальні заходи 

 

 

2 місце Розважальні заходи (далі по одному балу 

всі позиції зі списку) 

Спортивні заходи 

3 місце Консультування 

(психолога, юриста, 

соціального працівника) 

Інформування 

(наприклад, щодо 

програм обмінів) 

 

Спортивні заходи 

 Інформування (наприклад, 

щодо програм обмінів) 

 

Культурно-мистецькі заходи 

 



5. Готовність молоді особисто брати активну участь у процесі розбудови та розвитку 

Музиківсьукої ОТГ 

43,9 % (18) опитаних готові особисто долучатися до процесу розбудови та розвитку 

громади, також частина опитаної молоді готова долучатися за умови, що їх покличуть це 

зробити. Відповідно варто створювати прийнятні умови та системне 

інформування/запрошення молоді до  участі у розвитку громади. 

 

 Так – 18 (43,9%) 

 Так, якщо мене покличуть – 18 (43,9%) 

 Ні -  1 (2,4 %) 

 Важко відповісти – 4 (9,8%)) 

 

Серед опитаних жінок  53,6% (15) готові особисто брати участь у процесі розбудови та 

розвитку Музиківської громади, в той же час 35,7% (10) жінок також годові долучатися, 

якщо їх покличуть (табл 5.2). 

 

Серед опитаних чоловіків   61,5% (8) готові особисто брати участь у процесі розбудови та 

розвитку Музиківської громади, якщо їх покличуть (табл 5.3).  

 

Серед молоді 14-18 років 70% (7) готові долучатися, якщо їх покличуть(табл.5.4). 

Серед молоді 23-35 років виявили готовність до участі 50% (14), а 35,7 % (10) готові, якщо їх 

покличуть. (табл 5.6.) 

 

6. Цікаві для молоді способи участі у діяльності об’єднаної територіальної громади  

Для молоді Музиківської  громади найбільш пріоритетними формами участі у діяльності 

ОТГ є розробка та реалізація молодіжних проектів та ініціатив (заходів) (20), членство в 

молодіжній раді громади (17), участь у розробці та реалізації стратегій та проектів щодо 

розвитку ОТГ (10) (табл 6.1) 

 

 

 



На думку жінок (табл 6.2.)  На думку чоловіків (табл 6.3) 

Розробка та реалізація молодіжних 

проектів та ініціатив , заходів  
1 місце Бути членом молодіжної ради 

Бути членом молодіжної ради 2 місце участь у розробці та реалізації стратегій та 

проектів щодо розвитку ОТГ 

Розробка та реалізація молодіжних проектів 

та ініціатив, заходів  

 

Участь у громадських зборах та слуханнях. 

 

створення молодіжних ініціативних груп чи 

організацій 

Мати представництво у виконавчих 

органах ОТГ 
3 місце 

 

 Для молоді14-18років 

(табл 6.4.) 

Для молоді 19-22 років 

(табл 6.5.) 

Для молоді 23-35 років  

(табл 4.6.) 

1 місце Бути членом 

молодіжної ради 

Бути членом молодіжної 

ради 

Розробка та реалізація 

молодіжних проектів та 

ініціатив, заходів  

2 місце Розробка та реалізація 

молодіжних проектів та 

ініціатив, заходів  

Розробка та реалізація 

молодіжних проектів та 

ініціатив, заходів 

Участь у громадських 

зборах та слуханнях. 

Створення молодіжних 

ініціативних груп чи 

організацій  

Бути членом молодіжної 

ради 

3 місце Участь у громадських 

зборах та слуханнях. 

Участь у розробці та 

реалізації стратегій та 

проектів щодо розвитку ОТГ 

Участь у розробці та 

реалізації стратегій та 

проектів щодо розвитку 

ОТГ 

 

 

 

  



7. Участь молоді у заходах за інтересами поза межами навчальних заходів. 

Найбільше молодь відмітила участь у масових заходах в громаді (22) і Неформальна освіта 

(тренінги, майстер-класи, стажування, програми обмінів (17). 

 

 

Участь жінок (табл 7.2.)  Участь чоловіків (табл 7.3) 

Неформальна освіта (тренінги, майстер-

класи, стажування) 
1 місце Масові заходи для молоді  

Масові заходи для молоді  2 місце Таборування  

 

Неформальна освіта (тренінги, 

майстер-класи, стажування) 

Не брали участь 3 місце 

 

 Для молоді14-18років 

(табл 7.4.) 

Для молоді 19-22 років 

(табл 7.5.) 

Для молоді 23-35 років  

(табл 7.6.) 

1 місце масові заходи для 

молоді 
масові заходи для 

молоді  

таборування 

Масові заходи для молоді  

2 місце Діяльність молодіжних 

організацій, 

громадських об”єднань, 

учнівських студентських 

рад 

Реалізація власного 

проекту в неформальній 

групі 

Неформальна освіта 

(тренінги, майстер-

класи, стажування) 

Неформальна освіта 

(тренінги, майстер-класи, 

стажування) 

3 місце Неформальна освіта 

(тренінги, майстер-

класи, стажування, 

програми обмінів) 

  не брали участі  

 

  



8.  Причини не участі молоді в заходах молодіжної роботи  

Найтоповіша проблема, через яку молодь не приймає участі у молодіжних заходах - нестача 

часу (21), наявність у молоді  інших інтересів (8), незручний графік роботи установ, що 

пропонують діяльність(7). 

,  

9.  Відкрите питання:  які заходи для молоді Ви хотіли б відвідувати в громаді ? 

Всього молоддю запропоновано 50 варіантів заходів. Найбільшу кількість варіантів 

запропонували жінки. Найбільшу кількість варіантів надійшло від  молоді 23-35 років  (39 

пропозицій).  

 

Згруповані заходи за напрямками: 

 Освітні: тренінги,  майстер-класи, уроки малювання, тренінги з проектного 

менеджменту, фотостудія 

 Розважальні: фестивалі, молодіжні фестивалі, дискотека, квести, пляж, екскурсії, 

програми обмінів 

 Заходи соціальної підтримки: безкоштовні медичні послуги, акції, дні донора, 

допомога одиноким людям похилого віку 

 Заходи громадської дії: створення дитячих майданчиків, їх відновлення та розвиток, 

озеленення села, сортування сміття 

 інтеграційні заходи : культурно-мистецькі, свята, збори молодіжних рад, зустрічі з 

відомими людьми, акції по збору книжок і актуалізації читання 

 спортивні: фітнес, йога, тренажери, танцювальний зал, спортивні гуртки (футбол) 

 підприємницькі: миття машин за гроші, гаражний розпродаж, тімбілдінг/табори,  

 

 

 

 

 

 

 

  



1.5. Узагальнюючі висновки 

 Що є? 

1. Є кадри, відповідальні за реалізацію молодіжної політики на території Музиківської 

громади 

2. Є підтримка молодіжних ініціатив з боку місцевої влади, політична воля та 

фінансування, затверджена програма підтримки молодіжної політики 

3. Є сталі місця співпраці з молоддю, школи дуже активні в участі в різних проектах  

4. Партнерські стосунки з багатьма громадськими організаціями 

5. Інформування – сайт громади, ФБ-сторінка, спілкування, оголошення 

6. Велика кількість впроваджуваних проектів 

7. Волонтерка Корпусу Миру 

 

 Не вистачає 

1. Громадського/молодіжного простору 

2. Ініціативи з боку молоді 

3. Віри молоді у власні сили 

4. Підлаштування закладів під виклики та потреби сучасної молоді 

5. Урахування потреб малих груп молоді з урахуванням їх потреб 

6. Згуртованості 

 

 Виклики/потреби молоді 

1. Більшість молоді 17-22 років від’їжджає до міст 

2. Відсутнє доступне/соціальне житло для молодих людей, сімей, навіть в оренду 

3. Культурні потреби не задоволені  

4. Пропозиції  працевлаштування не задовольняють потреби  

5. Недостатньо можливостей для самореалізації в громаді 

  



ПЛАНИ 

2.1. Мета – створення умов для розвитку та самореалізації молодих хлопців та дівчат в 

громаді.  

Кроки для вирішення: 

1. Збільшення % залучення молоді до подання проектів в рамках «Бюджету участі» 

2. Впровадження нових форм змістовного дозвілля 

3. Розвиток компетенцій молодих людей, формування мотивації до навчання впродовж 

життя: проведення тренінгів з проектного менеджменту, самоорганізації та реалізації 

громадських ініціатив, консультації по подачі молодіжних  

4. Створення умов для працевлаштування молоді: налагодження співпраці з місцевими 

підприємствами, створення рубрики «Робота в громаді» на сайті громади, 

організація екскурсій на місцеві підприємства 

5. Налагодження співпраці з ОМС: зустрічі з депутатами, контроль звітності (проект 

«Я-посадовець») 

6. Залучення молодих хлопців та дівчат до планування розвитку громади – зустрічі 

активістів з владою, спільні засідання, консультації, участь в процесі створення 

бренду громади 

 


