
         ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Заступник Міністра молоді та 

спорту України 

 

 _________Марина ПОПАТЕНКО 

           "___"__________ 2021 року 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Міжнародної акції, яка проходить за кордоном,  

за участі українських молодіжних делегацій, з метою обміну досвідом щодо 

реалізації молодіжної політики 

 

РОЗДІЛ I 

1.  Назва проекту,  заходу: Міжнародна акція, яка проходить за кордоном,                       

за участі українських молодіжних делегацій, з метою обміну досвідом щодо 

реалізації молодіжної політики. 

 

2. Рівень проведення: міжнародний. 

 

3. Зміст проекту, заходу: інформаційно-просвітницький 

 

4. Підстава для розроблення проекту, заходу: відповідно до пункту 9 Завдань 

і заходів для виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь 

України" на 2021-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 червня 2021 р. № 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), наказу Мінмолодьспорту                 

від 03 березня 2016 р.  № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, 

проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері 

національно-патріотичного виховання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України від 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами), та підпункту 1.2.21. 
заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді на 2021 рік, 

затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 30.07.2021 № 2732 (зі змінами). 

 

5. Строк реалізації проекту, проведення заходу:  

початок: 06 жовтня 2021 року; 

закінчення: 08 жовтня 2021 року. 

 

6. Місце реалізації проекту, проведення заходу: Польща, м. Варшава. 
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7. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проекту, проведення  

заходу:  

        Метою заходу є здійснення міжнародного молодіжного співробітництва, 

обміну досвідом, сприяння інтеграції молоді у світову і європейську молодіжну 

спільноту. 

 Сучасне проведення Україною інтеграційного курсу можливе лише 

завдяки активній участі молоді у цих процесах, бо саме молодь успадковує 

досягнутий рівень та є важелем суспільного розвитку держави. Залучення 

молоді до процесу європейської інтеграції має відбуватися перш за все через 

поширення якомога ширшої та різнопланової інформації про Європейський 

Союз, як про його політичну та інституційну структуру, так і про країни, їхню 

культуру, традиції, світогляд, історію і сучасність.  Така інформація та досвід 

дозволяє глибше розуміти процеси, які відбуваються в Європі, місце України в 

європейському суспільстві.  

 Однією з можливостей відкрити Європу для молодих людей – це 

долучитися до реалізації різних програм Європейського союзу. Упродовж 

останніх років помітно зростає кількість ініціатив для молоді, що сприяють та 

посилюють залучення молоді на різних рівнях – міжнародному, регіональному, 

національному та місцевому. Для працівників, які працюють у сфері 

молодіжної політики, створюються нові інструменти у роботі з молоддю,                     

що дозволить їм отримати знання, вміння та компетенції для того,                             

щоб відігравати значиму роль у всіх аспектах суспільного життя. 

         Враховуючи зазначене, для учасників заходу важливо отримати досвід 

щодо нових пріоритетів програм Європейського Союзу у сфері  освіти та 

молоді на період 2021-2027 років: соціальне включення, екологія, цифровізація 

та активна участь молоді, що сприятиме європейській співпраці у молодіжному 

середовищі. 

 

8. Основні завдання заходу:  

-   ознайомлення із новими програмами Європейського союзу для молоді; 

- налагодження партнерських зв’язків між представниками молодіжних 

організацій України та країн Європейського Союзу та Східного партнерства; 

- підвищення рівня компетентностей учасників з числа переможців Конкурсу 

кращих практик молодіжної роботи 2020 року для забезпечення подальшої 

роботи з молоддю; 

- обмін досвідом представників України та країн Європейського Союзу та 

Східного партнерства  щодо можливостей для молоді; 

- мотивування учасників щодо підготовки та подальшої реалізації 

міжнародних проектів. 
 

9. Очікуваний результат:  

У результаті проведення заходу учасники набудуть знань щодо нових 

пріоритетів програм Європейського Союзу у сфері  освіти та молоді на період 

2021-2027 років: соціальне включення, екологія, цифровізація та активна участь 

молоді. Учасники зможуть обговорити детально тематику пріоритетів, 
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обмінятися досвідом та ознайомитися з інноваційними підходами у роботі з 

молоддю.  

Довгостроковим наслідком заходу буде створення можливостей для молоді 

в Україні та її мотивації щодо участі у нових програмах для молоді 

Європейського союзу з метою набуття компетентностей, здійснення 

міжнародної співпраці та інтеграції молоді у світову і європейську молодіжну 

спільноту. 

Захід матиме глибокий інформаційно-просвітницький характер для осіб 

обидвох статей. Програму заходу розроблено таким чином, щоб забезпечити 

рівні умови та можливості для обох статей, водночас  склад учасників 

становитиме: 75% – чоловіки, 35% – жінки.  

  Результативні показники проведення заходу: безпосередніми учасниками 

заходу стануть 4 молодих особи з числа переможців Конкурсу кращих практик 

молодіжної роботи 2020 року. 

 

РОЗДІЛ ІІ 

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

департамент молодіжної політики Мінмолодьспорту (01601, м. Київ,                      

вул. Еспланадна, 42, кабінет 418, телефон: 044287-24-57, kultmolodi@ukr.net).  

 

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

Кравченко Олеся Вікторівна – заступник директора департаменту молодіжної 

політики – начальник відділу підтримки соціального становлення молоді,                         

тел. 287 24 57. 

 

3. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації проекту, проведенні 

заходу: 

- Міністерство молоді та спорту України;  

- Ресурсного центру SALTO для країн Східної Європи і Кавказу. 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

 

1. Кількість  учасників проекту, заходу:  

4 безпосередніх учасників, у тому числі: жінки – 3 особи, чоловіки – 1 особа                     

(75 % жінок та  35 % чоловіків). 

 

2. Кількість працівників, залучених до реалізації проекту, проведення 

заходу, із зазначенням фаху: 3 залучені спеціалісти. 

 

3. Сценарний план реалізації проекту,  проведення заходу:  
Час Назва заходу 

06 жовтня 2021 року 

14:00-16:00 год. Прибуття, поселення та реєстрація учасників  

16:00-18:00 Знайомство учасників. Гра «Йди на захід, йди на схід, зустрінемось 

у Варшаві» 

18:00-19:00 Вечеря 

mailto:kultmolodi@ukr.net
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07 жовтня 2021 року 

08:00-09:00 Сніданок 

09:00-09:30 Офіційне відкриття заходу запрошеними гостями 

09:30-10:30 Дискусійна панель «Нові перспективи європейської молодіжної 

співпраці» 

10:30-11:00 Кава-пауза 

11:00-13:00 Сесія I «Інклюзія та різноманіття» 

13:00-14:00 Обід 

14:00-16:00 Сесія II «Екологічні ініціативи молоді» 

16:00-16:00 Підведення підсумків дня, рефлексія. 

16:30-19:00 Відвідування музею «Космос» у м. Варшаві 

19:00-20:00 Вечеря 

08 жовтня 2021 року 

08:00-09:00 Сніданок 

09:00-11:30 Сесія III«Цифрові методи участі у програмі ЄС «Еразмус+» 

11:30-12:00 Кава-пауза 

12:00-14:00 Сесія IV «Активна участь молоді у суспільному житті» 

14:00-14:30 Закриття заходу, підведення підсумків, рефлексія 

14:30-15:30 Обід 

з 15:30 Від’їзд учасників 

 

4. Характеристика матеріально-технічного забезпечення проекту, заходу: 

№ з/п Назва Кількість Призначення 

1. Проїзд 

учасників 

заходу  

 

       2 особи x 

2 сторони 

З метою проведення заходу необхідно 

відшкодувати вартість проїзду по Україні: 

двом учасникам заходу від місця 

проживання до м. Києва та  на зворотному 

шляху від м. Львова до  місця 

проживання. 

Два учасники відшкодування вартості 

проїзду по Україні не потребують, 

оскільки є жителями Київської області та 

м. Львова. 

Також потрібно відшкодувати вартість 

авіаперельоту трьом учасникам із                     

м. Києва до м. Варшави (Польща) та  

одному учаснику із Львова до                            

м. Варшави та у зворотному напрямку із 

м. Варшави до м. Львова.  У зв’язку                               

із відсутністю авіаквитків прямого 

сполучення із м. Варшави до м. Києва  

двом учасникам необхідно відшкодувати 

вартість авіаквитків із м. Варшави до                   

м. Львова. Витрати на харчування та 

проживання учасників відшкодовує 

Ресурсний центр SALTO для країн 

Східної Європи і Кавказу. 

2. Авіапереліт 

учасників 

4 особи x  

2 сторони 
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РОЗДІЛ IV 

 

1. Загальний обсяг витрат: 29841,00 грн. 

- за рахунок коштів бюджету грн; 

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

 

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

заході або внески за участь грн. 

Міністерство молоді та спорту України: 29841,00 грн. 

 

3. Дані про структуру витрат на  реалізацію проекту, проведення заходу: 

№ Найменування статті витрат 

Загальна 

сума, грн. 

 

 

У тому числі 

 

 

 

за рахунок 

бюджетних 

коштів, грн. 

за рахунок 

інших 

джерел, грн. 

1. Проїзд учасників заходу 29400,00 29400,00 0,00 

2. Інші витрати 441,00 441,00 0,00 

 Всього 29841,00 29841,00 0,00 

 

Заступник директора департаменту  

молодіжної політики – начальник відділу 

підтримки соціального становлення молоді            Олеся КРАВЧЕНКО 
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