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ЗАЯВКА МІСТА 

для участі в національному конкурсі «Молодіжна столиця України» 

 

Тур 2. Програма заходів Молодіжної столиці України 2023 
 

 

Основним критерієм відбору переможця національного конкурсу "Молодіжна столиця 

України" є зацікавленість та спроможність міста якісно змінювати молодіжну політику на 

міському (та за можливості на регіональному) рівні, вносити питання молодіжної політики до 

пріоритетів розвитку громади, а також залучати до цих процесів молодих людей, їх формальні та 

неформальні об’єднання та громадське середовище, яке працює у цій сфері. Важливим фактором 

є відповідність молодіжної політики міста Цілям Сталого Розвитку. 

 

Ця частина заявки слугує орієнтиром для побудови виступу команди Вашого міста у 

фіналі конкурсу «Молодіжна столиця України». Оцінка Наглядової Ради конкурсу 

здійснюватиметься на основі Вашої фінальної презентації, яка може проходити у довільному 

форматі (усна презентація, слайди, відео, інші креативні форми подання інформації). 

 

 

Назва міста  

Загальна кількість населення міста  

Кількість молоді, яка мешкає в місті  

Сайт/офіційні сторінки в соціальних мережах  

Контактна особа (ПІБ та посада)  

Телефон  

E-mail  

Контакти осіб, які брали участь у заповненні 

заявки (ім’я та прізвище, телефон, e-mail) 

 

 

Опишіть три найбільші досягнення Вашого міста в роботі з молоддю/молодіжній політиці? 

 

Опишіть Вашу мотивацію взяти участь в конкурсі 

 

Детально опишіть свою мотивацію здобути титул  Молодіжна столиця України  (далі - МСУ) 

(макс. 1500 слів). Опис повинен охоплювати, але не обмежуватись наступними пунктами: 

- початкове рішення подати заявку на звання та мотивацію тих, хто бере участь; 

- ключові цілі МСУ 2023 та проблеми/виклики, на які буде спрямована діяльність впродовж 

імплементаційного року (пам’ятайте також про довготривалий вплив та результат); 

- готовність приділити час, зусилля та необхідні ресурси для титулу МСУ 2023; 

- готовність взяти участь в організації молодіжних проєктів та політик, які є сталими та 

стабільними і матимуть продовження після МСУ 2023; 

- загальна мотивація. 

 

Команда МСУ 2023 та управління 

 

Чітко опишіть структуру управління МСУ 2023, виклавши, зокрема, (а) структуру та (б) 

мандат виконавчої групи. Визначте роль молоді в цих структурах, роль муніципалітету та 
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розподіл повноважень щодо прийняття рішень. Повинно бути описано якомога чіткіше, якими 

будуть рішення і хто їх прийматиме. За бажанням може бути включена схема структури 

управління та надана  як додаток до аплікаційної заявки.  

Окресліть своє зобов’язання щодо співпраці під час року МСУ, охоплюючи готовність: 

- забезпечити наявність людини зі штатного розпису підрозділу, відповідального за реалізацію 

молодіжної політики, яка відповідатиме за реалізацію програмних заходів МСУ 2023; 

- організовувати регулярні координаційні зустрічі з національною командою конкурсу МСУ; 

- створити програмний комітет на місцевому рівні із залученням представників молоді з 

місцевих молодіжних організацій; 

- співпрацювати з будь-якими допоміжними молодіжними структурами на місцевому, 

регіональному та національному рівнях, таких як Національна молодіжна рада України (макс. 

1500 слів). 

 

«Дорожня карта» підготовки до титулу «Молодіжна столиця України 2023» 

 
Вкажіть всі необхідні підготовчі етапи та координаційні заходи, які Ваше місто планує провести 

протягом 2022 року для ефективної реалізації Програми  

 

Підготовчі та 

координаційні 

заходи 

Захід Обсяг 

фінансування 

(якщо 

передбачено) 

Джерела 

фінансування 

(якщо 

передбачено) 

Термін 

проведення 
(мм.рррр) 

Відповідальні 

органи/особи 

1     

2     

3     

4     

5     
Додайте 

клітинки за 

потреби 

    

Програма заходів Молодіжної столиці України 2023 

 

Короткий опис Програми заходів Молодіжної столиці України 2023 

 

Головна мета 

 

Девіз Молодіжної столиці України 2023 

 

Завдання і заходи Молодіжної столиці України 2023 

Завдання 1 
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Очікуваний результат до Завдання 1 

 

Заходи для 

досягнення 

Завдання 1 
Складіть 

детальний 

перелік заходів  

політичного, 

соціо-

економічного та 

культурного 

характеру 

Захід Обсяг 

фінансування 

(якщо 

передбачено) 

Джерела 

фінансування 

(якщо 

передбачено) 

Термін 

проведення 
(мм.рррр) 

Відповідальні 

органи/особи 

1     

2     

3     

4     

5     
Додайте 

клітинки за 

потреби 

    

 

Завдання 2 

 

Очікуваний результат до Завдання 2 

 

Заходи для 

досягнення 

Завдання 2 

 

Захід Обсяг 

фінансування 

(якщо 

передбачено) 

Джерела 

фінансування 

(якщо 

передбачено) 

Термін 

проведення 
(мм.рррр) 

Відповідальні 

органи/особи 

1     

2     

3     

4     

5     
Додайте 

клітинки за 

потреби 

    

 

Завдання 3 

 

Очікуваний результат до Завдання 3 

 

Захід Обсяг 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Термін 

проведення 
(мм.рррр) 

Відповідальні 

органи/особи 
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Заходи для 

досягнення 

Завдання 3 

 

(якщо 

передбачено) 

(якщо 

передбачено) 

1     

2     

3     

4     

5     
Додайте 

клітинки за 

потреби 

    

 

!ДОДАЙТЕ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЗА ПОТРЕБИ! 

 

Комунікаційна складова програми 
Опишіть: 

● цільову аудиторію;  
● ресурси, які Ви використовуватиме для забезпечення комунікації (офіційні портали, друковані 

медіа, телебачення, інтернет-видання, соціальні мережі тощо); 
● партнерів, яких Ви плануєте залучати для реалізації комунікацій  
 

Очікуваний вплив та довгострокове значення діяльності Молодіжної столиці України 

Опишіть, як Ваше місто підтримуватиме діяльність, розпочату в рамках Програми заходів 

Молодіжної столиці України, щонайменше протягом наступних 5 років, зокрема, у наступних сферах: 

політичній  

економічній  

соціальній  

культурній  

інше  

 

Оцінка результатів діяльності Молодіжної столиці України 
Опишіть, яким чином Ви плануєте забезпечити контроль та оцінку стану реалізації Програми заходів. 

Чітко зазначте період та формат проведення моніторингу, відповідальні органи та їхні повноваження 

 

 


