
 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник Міністра молоді 

та спорту України  

 

_________Марина ПОПАТЕНКО 

_______________ 2021 року 

                                                                              МП    

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення заходу «Всеукраїнська молодіжна акція «Відкривай Україну» 

 

Розділ I 

1. Назва проєкту, заходу: Всеукраїнська молодіжна акція «Відкривай Україну» 

 

2. Рівень проведення: всеукраїнський 

 

3. Зміст проєкту, заходу: інформаційно-просвітницький 

 

4. Підстава для розроблення проєкту, заходу: відповідно до підпункту  1                           

пункту 1 Завдань і заходів для виконання Державної цільової соціальної 

програми «Молодь України» на 2021-2025 роки, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року № 579, Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних 

та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 березня 2012 р. № 116 (зі змінами), Порядку реалізації 

програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері 

та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 03 березня 2016 р. № 808, зареєстрованого  в Міністерстві 

юстиції України від 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами), пункту 1.2.4. 

пункту 1.2 розділу 1 Календарного плану заходів щодо реалізації державної 

політики з питань молоді на 2021 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту 

від 30.07.2021 № 2732 (зі змінами). 

 

5. Строк реалізації проєкту, проведення заходу: 

початок –  24 жовтня 2021 року 

закінчення – 2 листопада 2021 року. 

 

6. Місце реалізації проєкту, проведення заходу: м. Київ, м. Харків,                               

м. Кропивницький, м. Херсон, м. Львів 
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7. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проєкту, проведення 

заходу: 

Мета заходу: підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі 

громадянських. 

Актуальність заходу: 

у зв’язку із тим, що світ дуже швидко змінюється, сучасна молодь повинна 

володіти гнучкими навичками та компетентностями, щоб швидко та якісно 

інтегруватися у змінні процеси. Учасники навчального процесу в закладах освіти 

здобувають необхідні їм знання, та опановують «тверді навички», проте деякі 

вміння, навички та компетентності необхідно здобувати поза межами закладу 

освіти. 

У заході «Всеукраїнська молодіжна акція «Відкривай Україну» учасники 

підвищать рівень громадянських компетентностей, навчаються брати на себе 

відповідальність та втілювати власні ідеї. Також учасники навчаться швидко 

адаптуватися до змін, домовлятися про співпрацю, оцінювати та долати виклики, 

які стоять перед ними. Під час розробки власних проектів, учасники 

вдосконалять лідерські навички, вміння критично мислити, правильно та чітко 

формулювати власну думку, обґрунтовувати та відстоювати свою позицію, 

керувати власним емоційним станом. 

 

8. Основні завдання проєкту: 

-     сприяти впровадженню ініціатив молоді; 

-   формування та вдосконалення громадянської моделі поведінки молоді; 

- сприяти отриманню учасниками знань щодо реалізації власних ініціатив на 

різних рівнях; 

- сприяти вдосконаленню лідерських навичок; 

- формування ініціативних спільнот на Всеукраїнському рівні; 

- сприяти розвитку комунікативних та ораторських навичок; 

- сприяти розвитку критичного мислення; 

- забезпечення підвищення комунікації та співпраці між молоддю з різних 

регіонів України. 

 

9. Очікуваний результат:  

 у результаті проведення заходу молодь з різних регіонів України підвищить 

рівень компетентностей, зокрема лідерських та громадянських. 

У рамках акції учасники із Запорізької та Волинської областей 

відправляються в поїздку містами України: до м. Харкова (куди долучаються 

також учасники акції з Харківської та Донецької областей), м. Кропивницького 

(долучаються учасники акції з Кіровоградської, Черкаської та Київської 

областей), м. Херсона (долучаються учасники з Херсонської та Миколаївської 

областей), м. Львова (долучаються учасники з Львівської, Івано-Франківської, 

Хмельницької та Рівненської областей), де разом з іншими учасниками, а також 

молодіжними та громадськими організаціями будуть підвищувати рівень 

компетентностей, ділитися історіями успіху власних проєктів та планувати 

спільну проєктну діяльність. 



3 

 

Під час проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Відкривай Україну» 

буде: 

- поширено успішний досвід реалізації молодіжних локальних ініціатив за 

участі влади, громади та бізнесу;  

- поширено кращі практики проєктного менеджменту та урбаністичної 

молодіжної роботи для розвитку діалогу в громаді;  

- забезпечено розвиток громадянської участі молоді в прийнятті рішень на 

місцевому рівні; 

- підвищено рівень вмотивованості молоді для подальшої спільної реалізації 

проєктів. 

Довгостроковим наслідком заходу буде створення середовища, яке 

допоможе молоді інтегруватися в суспільство, а також набути знання, які 

необхідні для підвищення компетентностей молоді, зокрема лідерських та 

громадянських. 

Результативні показники проведення заходу: 

- безпосередніми учасниками заходу стануть 22 молоді особи віком                    

14-17 років; 

- загальне охоплення заходом складе 9000 осіб; 

- участь у заході сприятиме самовдосконаленню молоді, розвитку лідерства 

серед молоді, розвитку м’яких навичок, розвитку партнерських взаємин із 

владою та бізнесом, отриманню учасниками знань щодо реалізації власних 

ініціатив, створення проєктних заявок.  

Після завершення заходу учасники повернуться у свої громади та будуть 

втілювати власні проєкти та ініціативи у сфері молодіжної політики, що 

сприятиме підвищенню компетентностей молоді, а також передаватимуть 

отримані знання та навички своїм колегам та одноліткам, прийматимуть рішення 

задля розвитку своєї громади на основі набутого досвіду. 

 Захід матиме глибокий інформаційно-просвітницький характер для осіб 

обидвох статей. Програму заходу розроблено таким чином, щоб забезпечити 

рівні умови та можливості для обох статей. Під час проведення заходу враховано 

принцип гендерної рівності, оскільки створено рівні можливості для участі як 

для жінок, так і для чоловіків, водночас, участь у заході візьме 64% жінок та                

36% чоловіків.  

 

Розділ ІІ 

1. Організація, відповідальна за реалізацію проєкту, проведення заходу: 

Державна установа «Всеукраїнський молодіжний центр» 

 

2. Посадова особа, відповідальна за реалізацію проєкту, проведення заходу: 

Демченко Валерій – директор Державної установи «Всеукраїнський молодіжний 

центр», тел.: (044) 298-06-85. 

 

Бєляєва Ірина Іванівна – директор департаменту молодіжної політики,                               

м. Київ, вул. Еспланадна, 42, тел.: (044) 289-01-50. 
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3. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації проєкту, проведенні 

заходу: 

Міністерство молоді та спорту України, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42,                    

тел.: (044) 287 24 57; 

 

Державна установа «Всеукраїнський молодіжний центр» м. Київ,                                       

вул. Еспланадна, 17, тел.: (044) 298 06 86; 

 

Благодійна організація "Благодійний фонд "З країни в Україну",  

вул. Дмитрівська, буд. 45, оф. 31, м. Київ, Україна, 01135, тел.: (050) 803 04 49; 

vidkryvai.ukrainu@gmail.com. 

 

 Розділ ІІІ 

1. Кількість учасників проєкту, заходу: безпосередньо участь у заході візьме 

22 особи, загальне охоплення через соціальні мережі складе 9000 осіб. 

у тому числі: 

4500 жінок, 4500 чоловіків. 

 

2. Кількість працівників, залучених до реалізації проєкту, проведення 

заходу, із зазначенням фаху: 10 осіб – організаційна група. 

 

3. Сценарний план реалізації проєкту,  проведення заходу:  
 

Час Назва заходу 

24.10.2021 (м. Київ) 

до 14:00  Прибуття учасників до м. Києва 

14:00-16:00 Відвідування Всеукраїнського молодіжного центру та 

ознайомлення із основними напрямами діяльності 

16:00-17:00 Установча сесія 

17:00-22:00 Переїзд до м. Харкова 

22:00-22:30 Поселення учасників, вечеря 

25.10.2021 (м. Харків) 

09:00-09:40 Сніданок 

09:40-10:00 Доїзд до місця проведення заходу 

10:00-10:30 Офіційне відкриття заходу 

10:30-11:00 Презентація проєктів команд-переможниць (які зайняли 3 місця) 

Всеукраїнської молодіжної акції “Відкривай Україну” 2020 року 

11:00-12:00 Лекція “Контекст проблематики у місті” 

12:00-13:00 Лекція “Цілі сталого розвитку” 

13:00-14:00 Обід 

14:00-16:00 Освітній хакатон 

16:00-19:00 Екскурсія містом 

19:00-20:00 Вечеря 

20:00-20:15 Доїзд до місця проживання 

26.10.2021 (м. Харків) 

09:00-09:40 Сніданок 

09:40-10:00 Доїзд до місця проведення заходу 

mailto:vidkryvai.ukrainu@gmail.com
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10:00-10:30 Презентація проєктів команд-фіналістів (які зайняли 4-24 місця) 

Всеукраїнської молодіжної акції “Відкривай Україну” 2020 року 

10:30-13:00 Продовження освітнього хакатону 

13:00-14:00 Обід 

14:00-17:00  Завершення освітнього хакатону 

17:00-18:00 Рефлексія, підведення підсумків заходу у м. Харкові  

18:00-18:30 Вечеря 

18:30-23:30 Переїзд до м. Кропивницького 

27.10.2021 (м. Кропивницький) 

09:00-09:40 Сніданок 

09:40-10:00 Доїзд до місця проведення заходу 

10:00-11:00 Презентація проєктів команд-переможниць Всеукраїнської 

молодіжної акції “Відкривай Україну” 2020 року 

11:00-12:00 Лекція “Контекст проблематики у місті” 

12:00-13:00 Лекція “Освітні інновації в Україні” 

13:00-14:00 Обід 

14:00-16:00 Освітній хакатон 

16:00-19:00 Екскурсія містом 

19:00-19:30 Вечеря 

19:30-19:45 Доїзд до місця проживання 

28.10.2021 (м. Кропивницький) 

09:00-09:40 Сніданок 

09:40-10:00 Доїзд до місця проведення заходу 

10:00-11:00 Презентація проєктів команд-фіналістів Всеукраїнської молодіжної 

акції “Відкривай Україну” 2020 року 

11:00-13:00 Продовження освітнього хакатону 

13:00-14:00 Обід 

14:00-17:00  Завершення освітнього хакатону 

17:00-18:00 Рефлексія, підведення підсумків заходу у м. Харкові  

18:00-18:30 Вечеря 

18:30-21:30 Переїзд до м. Херсона 

29.10.2021 (м. Херсон) 

09:00-09:40 Сніданок 

09:40-10:00 Доїзд до місця проведення заходу 

10:00-11:00 Презентація проєктів команд-переможниць Всеукраїнської 

молодіжної акції “Відкривай Україну” 2020 року 

11:00-12:00 Лекція “Контекст проблематики у місті” 

12:00-13:00 Лекція “Основи проєктного менеджменту” 

13:00-14:00 Обід 

14:00-16:00 Освітній хакатон 

16:00-19:00 Екскурсія містом 

19:00-20:00 Вечеря 

20:00-20:15 Доїзд до місця проживання 

30.10.2021 (м. Херсон) 

09:00-09:40 Сніданок 

09:40-10:00 Доїзд до місця проведення заходу 

10:00-11:00 Презентація проєктів команд-фіналістів Всеукраїнської молодіжної 

акції “Відкривай Україну” 2020 року 

11:00-12:00 Продовження освітнього хакатону 

13:00-14:00 Обід 

14:00-17:00  Завершення освітнього хакатону 

17:00-18:00 Рефлексія, підведення підсумків заходу у м. Херсоні 
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18:00-19:00 Вечеря 

19:00-20:00 Вільний час 

31.10.2021 (м. Херсон- м. Львів) 

 

08:00-09:00 Сніданок 

09:00 Виїзд з міста Херсона 

13:00-13:40 Обід (ланчбокси)  

14:00-18:00 Продовження поїздки 

18:00-19:00 Вечеря (ланчбокси) 

19:00-22:00 Продовження поїздки 

22:00-22:20 Прибуття до м. Львова, поселення учасників 

01.11.2021 (м. Львів) 

09:00-09:40 Сніданок 

09:40-10:00 Доїзд до місця проведення заходу 

10:00-11:00 Презентація проєктів команд-переможниць  Всеукраїнської 

молодіжної акції “Відкривай Україну” 2020 року 

11:00-12:00 Лекція “Контекст проблематики у місті” 

12:00-13:00 Панельна дискусія “Вплив молодіжних проєктів на школи та 

громади” 

13:00-14:00 Обід 

14:00-17:00 Освітній хакатон 

17:00-19:00 Екскурсія містом 

19:00-20:00 Вечеря 

20:00-20:15 Доїзд до місця проживання 

02.11.2021 (м. Львів) 

09:00-09:40 Сніданок 

09:40-10:00 Доїзд до місця проведення заходу 

10:00-11:00 Презентація проєктів команд-фіналістів Всеукраїнської молодіжної 

акції “Відкривай Україну” 2020 року 

11:00-13:00 Продовження освітнього хакатону 

13:00-14:00 Обід 

14:00-16:00  Завершення освітнього хакатону 

16:00-17:00 Рефлексія, підведення підсумків заходу у м. Львові 

17:00-18:00 Завершення заходу 

18:00-18:30 Вечеря 

18:30 Від’їзд учасників 

3. Характеристика матеріально-технічного забезпечення проекту, заходу: 

№ 

з/п 
Назва Кількість Призначення 

1. Оплата харчування учасників 22 особи x  

9 днів 

(сніданок, обід, 

вечеря); 

 

22 особи x  

1 день (вечеря) 

Забезпечення 3-х разового 

харчування учасників заходу 

протягом усього часу проведення 

заходу відповідно до норм 

харчування.  

У день приїзду до м. Харкова 

учасники – 24.09.2021 учасники 

будуть забезпечені вечерею. 

2. Оплата проживання учасників 22 особи x  

9 днів 

З метою забезпечення 

комфортних умов під час 

проведення заходу 22 учасники 
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забезпечуються проживанням 

упродовж 9 діб проведення заходу 

у містах Харкові, 

Кропивницькому, Херсоні та 

Львові. 

3. Проїзд учасників 22 особи x  

2 рази 

Компенсація витрат на проїзд 

учасникам. 

Оскільки учасниками заходу є 

молодь із Запорізької та 

Волинської областей, їм 

необхідно відшкодувати витрати 

на проїзд від місця проживання до 

міста Києва, звідки буде 

організовано транспортування 

учасників до  міст Харкова, 

Кропивницького, Херсона, 

Львова, та в зворотному напрямі 

від м. Львова до місця проживання 

4. Поліграфічні послуги: 

 Блокнот- методичка, формат 

А5, (Обкладинка 4+0, 

ламінація обкладинки - 

матова, папір 350г/м2, 1+0, 

блок друк 4+4, папір білий 

офсет 80 г/м2, пружина по 

короткій стороні 148 мм,  

30 стор.) 

24 шт. Блокнот-методичка стане 

дороговказом та особливим 

помічником учасникам у 

плануванні проєктів, оскільки він 

містить сторінки прикладної 

інформації з проєктного 

менеджменту та планування 

проєктів, а також сторінки із 

місцем для записів під час 

проведення заходу (2 примірники 

буде додано до звітності). 

З метою популяризації заходу 

учасникам проведення 

інформаційної кампанії серед 

учасників буде розповсюджено 

інформаційні буклети з детальною 

інформацією про захід, а також із 

програмою заходу в кожному 

місті.  

Брошури будуть розповсюджені 

також серед молоді у містах 

проведення заходу.  

Для популяризації заходу та 

створення тематичної фотозони, 

буде розроблено ролл-ап банер із 

логотипами заходу та 

організаторів.  

 

 

 

 

 Програма заходу (формат 

"євро", крейдований 

глянцевий папір  

170 г/м2. Розмір в готовому 

вигляді 99х210 мм, 

повнокольоровий (офсетний) 

друк 4+4, 2 згини) 

1000 шт. 

 Буклет "Всеукраїнська 

молодіжна акція "Відкривай 

Україну" (формат А4, 

крейдований матовий папір 

350 г/м2. повнокольоровий 

офсетний друк, розмір в 

готовому вигляді  

210х297 мм. 1 згин, глянцева 

ламінація) 

1500 шт. 

 Ролл-ап стенд (із банером 

литим, розмір 80*200 см, друк 

4+0, брендований з логотипом 

заходу та організаторів, 

1 шт. 
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металева конструкція,  

матеріал – алюміній) 

 

 

З метою підтвердження участі у 

заході усі учасники отримають 

дипломи про участь у заході                      

(2 примірники буде додано до 

звітності) 

 Дипломи (формат А4, 

кольоровий друк  4+0, папір 

350 г/м2) 

24 

5. Транспортні послуги:  

автобус Neoplan N 116, 42 

місця (або аналог) 

1 З метою перевезення учасників 

заходу між містами, у яких буде 

проводитись захід, необхідно 

орендувати автобус, який 

здійснюватиме перевезення 

учасників за маршрутом: 

м. Київ – м. Харків – 

м. Кропивницький – м. Херсон – 

м. Львів – м. Київ  

Також буде забезпечено 

перевезення учасників по містах 

Києву, Харкову, 

Кропивницькому, Херсону та 

Львову упродовж 24 годин                                

(з урахуванням часу подачі 

автобусу та часу посадки 

учасників заходу). Враховуючи 

дотримання соціальної дистанції 

між учасниками буде забезпечено 

оренду автобусу на 42 місця.  

6. Канцелярські витрати 53 шт. З метою забезпечення якісної 

роботи під час проведення заходу 

учасників необхідно забезпечити 

базовим набором канцелярської 

продукції. 

7. Інші витрати:   

 футболки з логотипами заходу 

та організаторів 

24 З метою популяризації заходу та 

формування єдиного командного 

духу учасників заходу буде 

забезпечено футболками з 

логотипами заходу та 

організаторів 

Розділ IV 

1. Загальний обсяг витрат 280 300,00 грн, 

у тому числі: 

за рахунок коштів державного бюджету 280 300,00 грн; 

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством 0,00 грн. 

 

2. Перелік організацій-учасників та розмір їх дольової участі у проєкті, 

заході або внесків за участь: 

Міністерство молоді та спорту України – 280 300,00 грн. 
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