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ВСТУП
Сьогодні

молодь

є

тією

інтелектуальною,

творчо-розвиненою

прогресивною частиною нашого суспільства, яка здатна впливати на
демократичні перетворення в державі. Дослідження основних проблем сучасної
молоді та визначення шляхів їх вирішення, є досить актуальним питанням.
Найбільш актуальним питанням проблем сучасної молоді є участь молоді
у процесах, що відбуваються в країні, області, місті та селі. Щорічні звіти про
збільшення участі молоді у різних сферах та поява все більшої кількості
молодіжних громадських організацій ніхто не перевіряє і не моніторить.
Тут постає питання в детальному дослідженні всіх проблем у створенні та
функціонуванні

молодіжних

громадських

організацій,

та

знаходження

альтернативи, для постійної та безперервної роботи самої молоді для вирішення
власних же проблем, та подальшого розвитку.
Метою створення Центру є покращення рівня комунікації молоді між
собою, та з владою, активізації жителів м. Полтава щодо участі у процесах,
створення та підтримки повноцінного громадського простору у місті та
створення та реалізації нових проектів.
Об’єктом дослідження є процес налагодження взаємодії органів місцевого
самоврядування з групами громадських ініціатив.
Предметом дослідження є теоретико прикладні основи створення Центру
молодіжних ініціатив у контексті налагодження співпраці органів місцевого
самоврядування з молоддю в м. Полтава.
Використані методи: ретроспекції (для виявлення історичних етапів
розвитку молодіжних рухів); аналізу динаміки (для оцінки напрямків і темпів
змін процесу розвитку); моделювання (з метою обґрунтування структурнофункціональної основи Центру); композиції (для класифікації цілей і завдань
Центру); монографічний (для узагальнення існуючого досвіду підтримки
розвитку молодіжних рухів в інших регіонах).
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Інформаційна база: законодавчі та нормативні акти органів державної
влади України з питань роботи громадських організацій та молодіжної політики,
довідково-інформаційні видання, публікації періодичних, кооперативних та
інтернет-видань, праці вітчизняних і зарубіжних учених, матеріали науковопрактичних конференцій та інформаційно-аналітичні матеріали науководослідних установ, статистична інформація Державної служби статистики
України.

5
РОЗДІЛ 1
РОЗВИТОК МОЛОДІЖНИХ РУХІВ В УКРАЇНІ

1.1.

Ретроспективний аналіз розвитку молодіжних рухів в Україні

Молодіжні рухи є формою прояву соціальної активності молодого
покоління та одним із елементів механізму взаємодії. Його учасники не лише
соціалізуються, здобувають необхідний досвід, а й самореалізуються. У
середовищі молодіжних рухів формуються локальні молодіжні культури
(субкультури) і стилі життя, що згодом, зазнавши певних модифікацій,
поширюють свій вплив на культуру та спосіб життя суспільства загалом. З
огляду на це важливо, щоб організовані молодіжні рухи формували активну
складову громадянського суспільства з дієвими механізмами саморегуляції,
самоорганізації та контролю [11].
Основою створення

сучасних

молодіжних організацій

в Україні

послужили їх радянські прототипи. 21 вересня 1991 року відбувся XXVII з’їзд
Ленінської комуністичної спілки молоді України (Молодь за демократичний
соціалізм), який у зв’язку із рішенням про припинення діяльності проголосив
себе І Установчим з’їздом Спілки молодіжних організацій України (СМОУ), яка
визнала себе правонаступницею комсомолу з усіма юридичними наслідками.
Протягом 90-х років XX ст. і на початку XXI ст. кількість громадських
молодіжних організацій в Україні збільшилась. Сучасний молодіжний рух
представлений не лише в організованій формі, а й неформальною ініціативою як
своєрідною «молодіжною культурою», яка охоплює різні напрями, течії та вияви
активності. Різноманіття громадських організацій у сучасному молодіжному
середовищі зумовлює потребу в їх класифікації [8, ст.102].
Узагальнення розробок науковців і аналіз сучасного молодіжного руху та
діяльності молодіжних організацій в Україні дають змогу виокремити такі групи
громадських молодіжних організацій: студентські громадські організації,
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громадські молодіжні організації політичного спрямування (громадськополітичні, при-партійні), національні молодіжні організації (об’єднання,
утворені

національними

меншинами,

які

опікуються

збереженням

та

поширенням серед молоді власних національних звичаїв, культури, традицій:
Всеукраїнське об’єднання «Німецька молодь в Україні», Ніжинське молодіжне
товариство греків імені Братів Зосимів), громадські молодіжні організації за
інтересами (наукові та професійні, літературно-мистецькі і культурологічні,
релігійні,

екологічні,

туристичні,

спортивні,

військово-патріотичного

і

соціального спрямування) [13, ст. 212].
Основну складову сучасного молодіжного руху становлять організації та
об’єднання студентів. Студентська громадська організація – об’єднання
студентів, аспірантів, молодих викладачів, метою діяльності якого є надання
допомоги студентській молоді, створення механізмів реалізації студентської
ініціативи, захист соціальних, економічних та інших інтересів студентства. У
1990-1991 рр. у багатьох ВНЗ було сформовано самостійні студентські
організації: Українську студентську спілку (УСС), Спілку українських студентів,
Студентське братство, Український фонд студентів та інше [9, ст. 72-76].
За незалежності України пріоритетною функцією студентського руху стала
соціальна: розв’язання соціально-економічних проблем студентства, захист їхніх
прав та інтересів. Час від часу студентство виявляло і високу політичну
активність (особливо під час виборів). Зокрема, опозиційний рух 2001 р.
«Україна без Кучми» розпочинався як студентський. Його активними
учасниками стали 2,5 тис. осіб, переважно студенти та викладачі, які впродовж
грудня – січня організували наметові містечка та низку акцій. У березні було
створено Всеукраїнський громадянський комітет опору «За правду!», в якому
об’єдналися студенти Києва, Львова, Харкова, інших міст. Завершилось усе
втручанням міліції і масовими арештами 9 березня 2001 року [4].
2004 р. позначений значною активізацією студентського руху. Зокрема,
майже півроку тривало протистояння сумських студентів і адміністрації ВНЗ з
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приводу об’єднання трьох сумських вищих навчальних закладів, яке
завершилось пішим походом студентів до Києва та відміною Указу Президента
України «Про створення Сумського національного університету». Активна
громадянська позиція молоді виявилася і під час «помаранчевої революції» [24].
Останніми

роками

організований

студентський

рух

в

Україні

активізувався: проведення акцій, зустрічей із представниками адміністрації ВНЗ
та органів державної влади, створення різноманітних студентських об’єднань. У
сучасному студентському русі функціонують кілька типів об’єднань:


профспілки.

їх

першочерговими

завданнями

є

розв’язання

соціальних проблем студентства, захист інтересів молодих людей перед
державою та адміністрацією ВНЗ (Перша українська студентська профспілка
ПОСТУП, профспілка студентів «Пряма дія», Асоціація студентських
профспілкових організацій України);


студентське самоврядування об’єднує всіх студентів (курсантів, крім

курсантів-військовослужбовців) відповідного вищого навчального закладу. Усі
студенти (курсанти), які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні
права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші
органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування забезпечує
захист прав та інтересів студентів (курсантів) та їх участь в управлінні вищим
навчальним закладом. Студентське самоврядування здійснюється студентами
(курсантами) безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які
обираються шляхом прямого таємного голосування студентів (курсантів);


фахові студентські організації та об’єднання за інтересами.

Організації такого типу поширені в межах окремих ВНЗ та факультетів
(наприклад, асоціації студентів-юристів, історичні студентські товариства
тощо);


громадські студентські організації. Цей тип об’єднань репрезентує

насамперед громадсько-політичну ініціативу студентства та обстоює його права
[14].
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Отже, сучасні молодіжні організації постали на ґрунті активного
громадського студентського руху кінця 80-х – 90-х років XX ст., що стимулював
пробудження національної свідомості.
Членство в студентських громадських організаціях стимулює активність
студентської молоді у суспільному житті, сприяє формуванню лідерських
якостей, дає змогу реалізувати себе як обдаровану і талановиту особистість.
Студентські організації, обстоюючи інтереси студентства, зокрема щодо
соціально-правового захисту, налагодження взаємодії з адміністрацією ВНЗ та
органами державної влади, сприяють оптимізації навчально-виховного процесу,
розв’язанню

різноманітних

проблем

студентів,

формуванню

виваженої

державної молодіжної політики.
Для реалізації своїх статутних цілей студентські організації активно
співпрацюють з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, іншими
органами державної влади, молодіжними та міжнародними громадськими
організаціями (International Student Travel Confederation (ISTC), European
Democrat Students (EDS) та ін.).
Щороку студентські організації реалізують різноманітні програми,
спрямовані

на

розвиток

студентського

самоврядування,

забезпечення

нешкідливих умов життя, навчання та оздоровлення студентів, підвищення
їхньої громадської, культурологічної та наукової активності. Серед форм роботи
переважають організування і проведення конференцій, форумів,. круглих столів,
семінарів, конкурсів, акцій протесту, навчально-відпочинкових та оздоровчих
таборів тощо.
Нині в українському молодіжному русі найдієвішими всеукраїнськими
студентськими громадськими організаціями є: ВМГО «Українська асоціація
студентського самоврядування» (2003), ВМГО «Студентська республіка» (2006),
ВМГО «Національний студентський союз» (2009).
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1.2.

Законодавчо – правова база функціонування молодіжних рухів в

Україні
Згідно з правовими засадами порядку створення та легалізації молодіжних
і дитячих громадських організацій, то відповідно до статті 36 Конституції
України громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні
партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та
задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших
інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної
безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав
і свобод інших людей [7].
Особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності
молодіжних

і

дитячих

громадських

організацій

та

державні

гарантії

забезпечення їх діяльності визначає Закон України «Про молодіжні та дитячі
громадські організації». Відповідно до статті 1 Закону України «Про молодіжні
та дитячі громадські організації» визначено що: Законодавство України про
молодіжні та дитячі громадські організації складається з [17]:
1. Конституції України;
2. Закону України «Про об’єднання громадян»;
3. Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;
4. Постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 140;
5. Інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання [18].
Відповідно до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські
організації»:


молодіжними громадськими організаціями є об’єднання громадян

віком від 14 до 28 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на
задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих,
духовних та інших спільних інтересів;


дитячими громадськими організаціями – об’єднання громадян віком

від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію

10
та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів,
які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних
членів суспільства.
Молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і діють на засадах
добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та
гласності.
Для реєстрації молодіжної та дитячої громадської організації до
реєструючого органу подається:
1. Заява, підписана не менше як трьома засновниками об’єднання громадян
або їх уповноваженими представниками.
2. Статут в двох примірниках;
3. Протокол установчого з’їзду або загальних зборів, які прийняли статут;
4. Відомості про склад керівництва центральних статутних органів;
5. Відомості про засновників об’єднання громадян.
Згідно з Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські
організації» – визначено, що молодіжні та дитячі громадські організації
звільняються від сплати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію їх
символіки.
Відповідно до статті 15 Закону України «Про об’єднання громадян» заява
про реєстрацію громадської організації розглядається в двомісячний строк з дня
надходження документів. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику
повідомляється письмово в 10-денний строк [19].
У разі реєстрації об’єднання громадян засновникові видається свідоцтво
про реєстрацію встановленого зразка.
У реєстрації об’єднанню громадян може бути відмовлено, якщо його
статутні документи або інші документи, подані для реєстрації об’єднання,
суперечать законодавству України.
Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» –
визначено, що засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій
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можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що
перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку.
Засновниками спілок молодіжних та дитячих громадських організацій є
молодіжні та дитячі громадські організації [18].
Членами молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути
громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають
в Україні на законних підставах.
Членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи віком
від 14 до 28 років, членами дитячих громадських організацій – особи віком від 6
до 18 піклувальників.
Вступ неповнолітніх віком до 10 років до дитячих громадських організацій
здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або дитячих
громадських організацій за умови, якщо їх кількість у цих організаціях не
перевищує третину загальної кількості членів; у складі виборних органів
молодіжних та дитячих громадських організацій кількість осіб старшого віку не
може перевищувати третину членів виборних органів. Обмеження щодо
кількості осіб, вік яких перевищує відповідно 28 та 18 років, у складі виборних
органів не поширюється на спілки молодіжних та дитячих громадських
організацій. Статус молодіжних та дитячих громадських організацій і їх спілок
визначається відповідно до Закону України «Про молодіжні та громадські
організації» та Закону України «Про об’єднання громадян».
Легалізація

всеукраїнських

об’єднань

громадян

і

міжнародних

громадських організацій, відповідно до Положення «Про порядок легалізації
об’єднань громадян» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р., №
1640 «Про зміни і доповнення, що вносяться до деяких постанов Кабінету
Міністрів України», здійснюється Мінюстом, місцевих об’єднань громадян –
Головним управлінням юстиції Мінюсту в Автономній Республіці Крим,
обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними в
містах Києві та Севастополі управліннями юстиції [2, ст. 285-295].
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Молодіжні та дитячі громадські організації та їх спілки не можуть
утворювати та вступати у виборчі блоки, але вони можуть вступати у виборчі
коаліції. Не є об’єктом оподаткування членські внески і добровільні
пожертвування, отримані від юридичних чи фізичних осіб, що спрямовуються на
здійснення статутної діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій
та їх спілок. Крім того, Законом України «Про молодіжні та громадські
організації» передбачено форми державної підтримки а саме:


надання

молодіжним

та

дитячим

громадським

організаціям

інформації про державну політику щодо дітей та молоді;


подання методичної та організаційної допомоги з питань соціального

становлення та розвитку молоді і дітей;


сприяння створенню підприємств, установ і організацій, які надають

послуги молоді та дітям або сприяють зайнятості молоді [19].
Верховна Рада України при затвердженні Державного бюджету України
передбачає в ньому окремим рядком видатки на підтримку спілки, членами якої
є більшість зареєстрованих всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських
організацій, а також обласних, Автономної Республіки Крим, київських та
севастопольських міських спілок молодіжних та дитячих громадських
організацій, діяльність якої спрямовується на забезпечення соціального
становлення та розвитку молодих громадян.
Фінансова підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських
організацій здійснюється через відповідні органи виконавчої влади, що
працюють

з

молоддю,

органи

місцевого

самоврядування

та

спілку

всеукраїнських молодіжних громадських організацій [5, ст. 32-33].
При затвердженні місцевих бюджетів передбачаються видатки на
реалізацію програм молодіжних та дитячих громадських організацій.
Молодіжним та дитячим громадським організаціям можуть делегувати
повноваження органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
щодо реалізації відповідних програм (проектів, заходів). У цьому випадку вони
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подають молодіжним та дитячим громадським організаціям фінансову та
матеріальну допомогу і здійснюють контроль за реалізацією наданих
повноважень, у тому числі за цільовим використанням виділених коштів.
Припинення діяльності громадської організації може бути проведено шляхом
реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). Реорганізація
об’єднання громадян здійснюється відповідно до його статуту. Реєстрація
новоствореного об’єднання здійснюється у порядку, встановленому Законом
«Про об’єднання громадян». Ліквідація об’єднання громадян здійснюється на
підставі статуту або рішення суду.

1.3.

Обґрунтування

проблем

розвитку

молодіжних

рухів

на

сучасному етапі
У сучасних умовах соціально-економічних та політичних змін в
українському суспільстві виникають проблемні питання, пов’язані з потребами
та запитами підростаючого покоління. Відповідно, і процес інституалізації
дитячого та молодіжного руху в Україні наприкінці XX ст. - на початку XXI ст.
стикається з об’єктивними труднощами, насамперед з фрагментарністю,
частковістю підтримки державою громадських ініціатив дітей і молоді,
невиконанням прийнятих нормативно-правових зобов’язань стосовно дитячих та
молодіжних громадських організацій. Це пов’язано з постійною реорганізацією
структур органів державної влади, відповідальних за державну молодіжну
політику, відсутністю стратегії взаємодії міністерств, відомств, інших урядових
структур, які координують розв’язання дитячих та молодіжних питань у
загальноукраїнському масштабі [25].
Відсутність єдиного координаційного органу, слабка представленість у
міжнародних молодіжних структурах залишаються нагальними проблемами
українського дитячого та молодіжного руху і нині. Перші кроки до спільного
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розв’язання проблем були зроблені ще на початку 90-х років XX ст., коли роль
координаційного центру намагався взяти на себе Світовий конгрес українських
молодіжних організацій (СКУМО). І СКУМО (23-24 серпня 1990 року) став
першою спробою об’єднати молодіжні організації України та діаспори в єдиний
молодіжний рух представників української нації поза політичними партіями та
релігійними конфесіями. Координаційні ради, обрані на наступних СКУМО
(1991, 1992, 1998, 2001), не могли відігравати роль координувального органу в
діяльності молодіжних організацій, оскільки молодіжні лідери утвердилися в
думці, що центром молодіжного руху може бути лише спілка молодіжних
організацій із зареєстрованим статутом, чіткою структурою, завданнями та
принципами, фіксованою процедурою членства. До того ж, цей підхід повністю
узгоджувався із практикою європейських країн, де консолідацію молодіжного
руху

здійснюють

не

аморфні

координаційні

збори

із

розмитими

повноваженнями, а національні ради молодіжних організацій [15, ст. 101-111].
Упродовж 90-х років XX ст. важливу роль у процесі консолідації
українського дитячого та молодіжного руху відіграв Український національний
комітет молодіжних організацій (УНКМО) (створений у 1992 р.). Було створено
й інші спілки: Всеукраїнську спілку молодіжних організацій (УСМО) (1996),
Федерацію дитячих організацій (Спілку піонерських організацій) України
(1999), Асоціацію молодіжних організацій України «Спектр» (2001), Соціалдемократичний молодіжний альянс України (2002), Всеукраїнську спілку
молодіжних та дитячих громадських організацій «Національна Рада молодіжних
організацій України» (2003), Координаційну раду студентських організацій
України (2005), Всеукраїнську спілку молодіжних організацій «Спілка
християнської

молоді

України»

(2006),

Всеукраїнську

спілку дитячих

громадських організацій «Діти України» (2007) та ін.
Наприкінці 2005 р. було засновано Український молодіжний форум
(УМФ), який об’єднав зазначені вище та інші всеукраїнські дитячі та молодіжні
організації (всього 14 спілок-засновників). Основною метою діяльності
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Всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих громадських організацій
«Український молодіжний форум» є консолідація дій молодіжних та дитячих
громадських організацій України задля належного представлення інтересів
членів Форуму у відносинах з державною владою, органами місцевого
самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та на
міжнародному рівні [6].
Напрями діяльності Українського молодіжного форуму охоплюють:


координування та розвиток дитячих і молодіжних громадських

організацій;


участь у формуванні та реалізації державної молодіжної політики;



представництво та захист інтересів дітей і молоді, їх об’єднань в

органах державної законодавчої, виконавчої влади та органах самоврядування
всіх рівнів;


сприяння громадській активності молодих людей, підвищення їхньої

ролі у громадсько-політичному житті країни;


створення умов для самовизначення, самореалізації дітей та молоді;



залучення та інтеграція українського молодіжного громадського

сектору у міжнародний молодіжний рух;


розв’язання актуальних проблем дітей та молоді України через

підтримку програм молодіжних та дитячих громадських організацій.
У 2008 р. УМФ було прийнято до Європейського молодіжного форуму
(міжнародної організації, яка представляє інтереси молоді Європи на
державному і міжнародному рівнях, здійснює консультативну діяльність для
Європейського Союзу, Ради Європи, ООН та інших організацій), що дало змогу
презентувати український молодіжний рух на міжнародному рівні.
У процесі функціонування більшості дитячих та молодіжних громадських
організацій актуальними залишаються питання матеріального і фінансового
забезпечення. Це пов’язано з відсутністю ефективної системи державної
підтримки громадських організацій і тим, що вони змушені самостійно шукати
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джерела фінансування своєї діяльності. З огляду на це постає проблема
несамостійності, залежності дитячих та молодіжних громадських організацій,
яка яскраво виявляється у функціонуванні при партійних молодіжних
організацій, намаганні деяких політичних сил використовувати молодіжний рух
як спосіб реалізації своїх вузько партійних цілей [1, ст. 41].
Попри поступове збільшення кількості організацій вони залишаються
нечисленними за складом. Про це свідчить і кількісний склад всеукраїнських
дитячих та молодіжних організацій, якими реально охоплено, на думку
дослідників, не більше 10% дітей та молоді.
Соціальна незрілість сучасних громадських дитячих та молодіжних
організацій проявляється у нераціональній, організаційній структурі, слабкості і
аморфності, нерозвиненості на регіональному та місцевому рівнях. Особливо
гостро ця проблема постає у невеликих містах та селах. Дитячий та молодіжний
рух на селі – неорганізований, розрізнений, стихійний. Нечисленні об’єднання
діють без необхідної науково-методичної допомоги і підтримки, за відсутності
чіткої координації їхньої діяльності навіть на районному рівні [10].
Розв’язання потребує і проблема кадрового забезпечення. Недостатня
кількість фахівців для роботи із дитячими та молодіжними громадськими
організаціями пов’язана як з соціальними умовами (низький рівень оплати їхньої
праці, соціальний статус у суспільстві), так і відсутністю на державному рівні
системи підготовки та перепідготовки фахівців, лідерів-організаторів дитячих та
молодіжних громадських організацій.
Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є цілеспрямована підготовка
соціальних педагогів до роботи з громадськими дитячими та молодіжними
організаціями. Соціальний педагог у змозі надати професійну допомогу в
створенні і функціонуванні громадської організації, налагодити взаємодію між
різними соціальними інститутами, надати соціального спрямування діяльності
організації. Це може стати першим кроком для подолання існуючих проблем та
перешкод для сучасного дитячого і молодіжного руху.
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РОЗДІЛ 2
СТАН ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У М.
ПОЛТАВА

2.1. Стан діяльності молодіжних організацій в м. Полтава
Аналіз сучасного стану вивчення активності діяльності молодіжних
громадських організацій у м. Полтава утруднюється тим, що на сьогоднішній
день реєструється значна кількість організацій, проте дієвими стають лише
одиниці, всі інші ж залишаються тільки в реєстрі [16].
Та все ж таки в Полтаві функціонують деякі з молодіжних організацій, і
для оцінки ситуації в місті, проведено опитування молоді. Результати
опитування стосовно оцінки роботи молодіжних громадських організацій в м.
Полтава наведено на рис. 2.1.

Відмінно

6%

9%

Добре

Задовільно

41%
44%

Незадовільно

Рис. 2.1. Оцінка молоді роботи МГО в м. Полтава 2016р.
Результати опитування молоді стосовно роботи МГО в Полтаві, являються
доволі позитивними, і вказують на те, що в місті повинно функціонувати доволі
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дієві організації, які приділяють необхідну увагу до питань що турбують молодь,
адже більшість опитаних відповіла про роботу організацій, як «добре» - це 44,1%
від опитаних, 8.8% - вказують про відмінну роботу та ще 41,2% - «задовільну», і
всього лиш 5,9% відповідає про незадовільну роботу молодіжних організацій в
місті.
Спираючись на позитивну оцінку роботи МГО, було проведено
опитування на впізнаваність організацій. Саме про існування та роботу яких
організацій знає молодь, для подальшої оцінки найбільш популярних організацій
міста. З засобів масової інформації було вибрано 9 організацій, що найчастіше
згадуються в новинах. Результати опитування про громадські організації, які
знає молодь показані на рис. 2.3.
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Рис. 2.2. Рейтинг молодіжних громадських організацій м. Полтава 2016р.
Проаналізувавши дані опитування, відразу зрозумілий розрив між
активністю та роботою організацій в місті. Лише дві молодіжних організації
мають гарні результати, і про існування даних організацій знають в молодіжному
середовищі.

Найвищі

результати

має

консультативно-дорадчий

орган

Полтавської міської ради – Студентська рада м. Полтава про яку знають 48%
опитаних, наступною є Полтавський осередок Всеукраїнської громадської
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організації «Студентська республіка» про яку знають 31,6% опитаних, що саме
цікаве, що наступним результатом є те, що 13.7% опитаних не знають жодної
молодіжної громадської організації і не можуть вказати свій варіант.
Для більш детального дослідження стану роботи МГО в м. Полтава
детально розберем дві найпопулярніші організації ким вони є і чим займаються.
Студентська

рада

м.

Полтава

(далі

СРмП)

–

це

виконавчий

представницький виборний орган студентського самоврядування, що діє на
підставі конференції студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. СРмП представляє
інтереси студентства ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, здійснює від його імені та в
його інтересах функції та повноваження студентського самоврядування. До
складу СРмП входить 20 ВНЗ м. Полтава, з них 6 державних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації а саме – Полтавський національний технічний університет ім. Юрія
Кондратюка; ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі;
Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка;
Полтавська державна аграрна академія; ВДНЗ України «Українська медична
стоматологічна академія»; Полтавський юридичний інститут Національного
юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. 3 приватних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації – Полтавський інститут економіки і права ВМУ розвитку людини
«Україна»; Полтавський інститут бізнесу МНТУ ім. Юрія Бугая та 11 ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації: Агарний коледж управління і права ПДАА; Аграрноекономічний коледж ПДАА; Полтавський технікум харчових технологій НУХТ;
Полтавський політехнічний коледж НТУ «ХПІ»; Полтавський кооперативний
технікум; Полтавський комерційний технікум; Полтавський базовий медичний
коледж; Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум ПолтНТУ;
Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва; Полтавське
музичне училище ім. М.В. Лисенка; Юридичний коледж ПЮІ НЮУ ім. Я.
Мудрого.
Основні завданняСРмП:


забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
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забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;



сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;



участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього

процесу;


сприяння створенню відповідних умов для проживання, відпочинку

і оздоровлення студентів;


організація та проведення просвітницьких, наукових, спортивних,

оздоровчих, творчих та інших заходів;


сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань,

клубів за інтересами;


організація співробітництва студентів усіх навчальних закладів м.

Полтава, а також зі студентами іногородніх та закордонних навчальних закладів;


сприяння

працевлаштуванню

випускників

та

студентів

в

позанавчальий час.
Студентською радою м. Полтава організовується своїх та проводиться
спільних заходів близько 100 на рік, які мають різноманітні направлення для
реалізації попередньо вказаних завдань організації.
Всеукраїнська

молодіжна

громадська

організація

«Студентська

республіка» зареєстрована Мінюстом України 22.05.2006р.
Основними напрямами діяльності ВМГО «Студентська республіка» є
проведення Міжнародної програми Студентська республіка, що має на меті
сформувати та підготувати молодь до дорослого життя, реалізується в кожному
регіоні від рівня вишу до фінального етапу, розвиток студентського
самоврядування

та

активності;

налагодження

ефективної

співпраці

з

студентством України і світу. Місією даної організації є виховання поколінь
здатних вільно мислити, свідомих лідерів для України як повністю суверенної
держави. Стратегічна мета — входження України до топ-20 розвинутих країн
світу, через втілення Стратегії-2050 для України.
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Мета діяльності організації полягає у покращенні життя українського
студентства й інших категорій українського народу, розвитку молодого
покоління та захисту прав та інтересів молоді України.
Отже в Полтаві молодь задоволена станом роботи молодіжних організацій,
але ж натомість цей рівень підтримується практично лише двома організаціями,
тому необхідно проводити роботу над збільшенням конкуренції в місті.

2.2. Розроблення та використання молодіжних ініціатив у місті
Процес гармонійного розвитку молоді, її соціалізація, адаптація та
інтеграція у громадське життя, виховання в молоді найвищих громадянських
почуттів, високої правової, естетичної, моральної культури, значною мірою
визначають майбутній розвиток міста, держави, нації. Соціальне самопочуття
молоді є одним із показників розвитку суспільства.
Всі зусилля держави направлені на розв'язання наступних проблем:


низький рівень громадської активності серед молоді;



низький рівень екологічної культури серед молоді;



повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва;



низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною

професією;


відсутність комплексного характеру в залученні молоді до суспільно

значущої діяльності, розвитку та популяризації волонтерського руху;


недостатній рівень зацікавленості молоді у збереженні власного

здоров'я (в тому числі репродуктивного), ведення здорового способу життя;


панування культу серед молоді свавільних сексуальних стосунків,

зниження престижу інституту сім'ї;


відсутність сталої тенденції зниження рівня молодіжної злочинності;
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низька

активність

молодіжних,

громадських

організацій,

благодійних фондів, студентських та волонтерських організацій у напрямку
реалізації соціально значимих проектів у м. Полтава;


прояви насилля в молодіжному середовищі (психологічного,

фізичного, економічного, сексуального) [20, ст. 192].
Сьогодні молодь – одна з найбільш чутливих та уразливих частин
суспільства. Потребує постійного захисту і допомоги з боку держави та
місцевого самоврядування . Однак підтримка молоді повинна мати не характер
вирішення їх проблем, а, насамперед, надання молоді можливостей власними
силами долати їх [23].
Коли створюються можливості тоді безпосередньо активізується процес
виникнення молодіжних ініціатив, створення ініціативних груп ну і далі
реалізація їх. Для вивчення ситуації обізнаності саме молоді стосовно
можливостей для реалізації власних ініціатив в м. Полтава, проведено
опитування стосовно обізнаності існуючих ініціатив молоді, які є в місті.
Розглянемо рівень обізнаності молоді Полтави про існування ініціатив у місті
(рис. 2.3.)

43%
57%

Знають про молодіжні
ініціативи
Не знають жодної

Рис. 2.3. Рівень обізнаності молоді про існування молодіжних ініціатив у
м. Полтава 2016 р.

23
Ми можемо бачити, що більшість молоді, не знає про існуючі в місті
молодіжні ініціативи, а більша половина, що відповіли про те, що знають про
них не змогли навести жодного прикладу. Та все ж деякі молоді люди вказали на
ряд молодіжних ініціатив, які існують в місті, такі як: проект «Твій простір»,
конкурс по символам областей до Дня незалежності України, найстарша
молодіжна ініціатива Благодійний бал міста, проект «Наше місто», «Полтава
велосипедна» та інші.
Кожна з цих ініціатив вже зробила чи робить вклад в розвиток тієї чи іншої
сфери міста, допомагає нашій громаді.
Для того, щоб дізнатись, чи цікава взагалі молоді тема ініціатив, ми
провели ще одне опитування стосовно відношення молоді до того, що коли б
сама молода людина мала власну ініціативу (ідею), чи знає ця людина куди їй
звертатись або що з нею робити. Розглянемо рівень обізнаності та зацікавленості
молоді в реалізації власних ініціатив на рис. 2.4.

6%
Знають де реалізувати
37%
Не знають, але хотіли б
знати
57%

Не знають, і не хочуть
знати

Рис. 2.4. Рівень обізнаності та зацікавленості молоді в реалізації власних
ініціатив у м. Полтава 2016 р.
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З результатів зрозуміло, що лише 37% молоді знають де реалізувати свої
ініціативи, 6%- не знають, і не хочуть реалізовувати ініціативи, а саме важливе
те, що більша частина – 57% молоді хотіли б знати і мати можливість реалізувати
власні ініціативи у нас в місті.
Так з метою консолідації зусиль органів місцевого самоврядування,
громадських об’єднань, волонтерських організацій, благодійних фондів, органів
студентського самоврядування та бізнес сектору для створення сприятливих
передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розвиток
системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, формування
високоморального, інтелектуально розвиненого, фізично і духовно здорового,
свідомого громадянина ведеться робота управліннями та департаментами міста
та області, проте в світі вже давно використовують нові методи. Всі установи
повинні мати на меті не залучення молоді до існуючих заходів та проектів, а
створити умови – а саме дати аркуш та олівець, а молодь повинна сама робити.

2.3. Підтримка громадських організацій з боку органів державної
влади та місцевого самоврядування
Сьогодні громадські організації повинні бути об’єднуючим чинником між
суспільством і органами виконавчої влади та місцевого самоврядування,
взаємовідносини яких свідчать про їх спільні цілі, завдання та єдині принципи.
Такі організації створюються для того, щоб привернути увагу до актуальних
проблем, що як правило знаходяться у соціальних, екологічних, економічних
площинах. Ще одним, на сьогоднішній день, значущим фактором, яким
безпосередньо займаються громадські організації, це, безперечно, безпека.
Безпека свого міста, села, країни. Не потрібно забувати й про функцію по
здійсненню контролю за ефективною діяльністю держслужбовців, так як часто
урядовці не в силі задовольнити потреби громадян через брак коштів та
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правильних управлінських рішень. Важливо розуміти, що державі вигідно
співпрацювати з громадськими організаціями, оскільки більшість з них
створюються для вирішення різноманітних соціальних проблем, наприклад:


турботи про малозабезпечених, сиріт, хворих, людей з обмеженими

можливостями;


реабілітації та адаптації до нормальних умов життя учасників

бойових дій;


розвитку дітей та молоді;



організації добробуту для літніх людей;



вирішенню багатьох цивільно-правових проблем, з якими до них

звертаються [3].
Законом України «Про громадські об’єднання» визначено, що громадські
організації зі статусом юридичної особи мають право на фінансову підтримку за
рахунок коштів Державного бюджету України, місцевого бюджету і зобов’язані
подавати та оприлюднювати звіти про використання цих коштів.
Відтак щороку відповідні департаменти, управління чи відділи проводять
конкурси програм які розроблені громадськими організаціями. Такі конкурси
проводяться Полтавською обласною державною адміністрацією, Полтавською
обласною радою та Полтавською міською радою.
Розглянемо етапи проведення даних конкурсів проектів на прикладі
конкурсу проектів спільних заходів управління у справах сім’ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Полтавської міської ради та молодіжних, громадських
організацій, їх спілок
Спочатку управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого
комітету Полтавської міської ради розповсюджується оголошення стосовно
того, що управління запрошує молодіжні, громадські організації м. Полтава та їх
спілки взяти участь в Конкурсі проектів спільних з управлінням у справах сім'ї,
молоді та спорту заходів, на виконання міської комплексної програми «Молодь
Полтави» на 2012-2015 роки.
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З зазначенням того, що проекти заходів молодіжних, громадських
організацій, їх спілок повинні бути спрямовані на розв’язання таких соціальних
проблем, як:


утвердження патріотизму, духовності, моральності, міжнаціональної

толерантності дітей та молоді, формування загальнолюдських цінностей;


підвищення рівня громадянської активності дітей та молоді,

забезпечення їх доступу до участі у державотворчих процесах;


сприяння зайнятості та професійної орієнтації дітей та молоді;



пропаганда здорового способу життя;



формування правової культури та профілактика правопорушень

серед дітей та молоді;


подолання демографічної кризи та розвиток інституту сім'ї,

попередження сімейного насилля, забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків;


підтримка і розвиток творчого, інтелектуального потенціалу дітей та

молоді, організація змістовного дозвілля [12].
І звісно ж виставляються основні вимоги до молодіжних, громадських
організацій, їх спілок, що подають заявки на участь у Конкурсі:


для участі в Конкурсі допускаються молодіжні, громадські

організації та їх спілки, що здійснюють свою діяльність в напрямку реалізації
державної політики стосовно дітей, молоді, сімей та жінок в м. Полтава;


Організація є юридичною особою та зареєстрована в установленому

порядку не пізніше, ніж за 6 місяців до дня закінчення строку подання конкурсної
пропозиції;


Організація залучає додаткове фінансування для реалізації проекту,

у розмірі, не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.
До участі у Конкурсі не допускаються молодіжні, громадські організації,
їх спілки, або їх подальша участь у Конкурсі може бути припинена якщо:
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Організація перебуває у стані ліквідації або реорганізації, що веде за

собою зміни керівних органів та статутної діяльності;


подано недостовірну інформацію про діяльність Організації та її

спроможність реалізувати проект заходу;


документація на участь у Конкурсі подана після закінчення

встановленого для цього терміну;


Організація подала офіційний лист про відкликання своєї конкурсної

документації


Організацією були порушені умови використання наданих ресурсів

за попередній рік.
До участі в Конкурсі не допускаються проекти спільних заходів, які:


не передбачають виконання основних завдань міської комплексної

програми «Молодь Полтави» на 2012-2015 роки;


не відповідають основним напрямкам програмної діяльності

Організації;


ставлять за мету отримання прибутків, ведення політичної

діяльності, проведення релігійних обрядів;


спрямовані на внутрішній розвиток організації.

Для участі у Конкурсі молодіжні, громадські організації, їх спілки подають
конкурсну документацію українською мовою, до якої повинно входити:


заявка на участь у Конкурсі встановленої форми (додаток № 1);



копії

свідоцтва

про

реєстрацію,

копії

статуту

(положення

молодіжної, громадської організації, їх спілки);


довідки (або її копії) про включення молодіжної, громадської

організації, їх спілки до реєстру неприбуткових організацій;


проект спільного заходу встановленої форми (додаток № 2).

Обсяг бюджетного фінансування на реалізацію проектів спільних заходів
управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської
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міської ради та молодіжних, громадських організацій, їх спілок складає – 50 000
грн. [12].
Після подання всіх необхідних документів, розпочинає свою роботу
конкурсна комісія, яка вивчає кожен з проектів, потім відбувається презентація
всіма організаціями своїх проектів, комісія має можливість задати необхідні
запитання, після чого комісія обирає переможців конкурсу, і переможці
отримують підтримку своїх проектів.
Ще одним методом підтримки громадських організацій відбувається
безпосередньо через звернення організацією офіційним листом в якому вказано
все, що необхідно організації до відповідної установи. Після чого установа
дізнається про можливість допомоги у відповідних органах, та фінансує
організацію згідно з виділеним установі дозволом.
Проаналізувавши дане питання, стає зрозумілим, що підтримка з боку
державних органів та місцевого самоврядування є, проте наразі очевидним
являється невисока активність участі в даних конкурсах самих громадських
організацій.

РОЗДІЛ 3
СТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ ІНІЦІАТИВ У МІСТІ
ПОЛТАВА

3.1. Мета та завдання Центру молодіжних ініціатив
Центр

молодіжних

ініціатив

являє

в

собі

загальноміську

та

загальнодоступну локацію, куди може прийти кожен. В центрі кожен бажаючий
зможе працювати, знайомитись з новими людьми, читати книжку, грати на
фортепіано, відвідати цікавий захід, займатися творчістю, пити скільки завгодно
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кави та чаю, та робити практично все що завгодно, якщо ти не порушуєш свободу
інших.
Місце яке знатиме вся молодь міста, що в цьому місці є все необхідне :
WI-FI, робочі місця, спеціалісти що допоможуть в реалізації необхідних чи
бажаних проектів, що допоможуть у розвитку молоді та міста в цілому.
Центр створюють, підтримують та розвивають разом всі його відвідувачі
та команда. В самому центрі все безкоштовно, крім часу, адже без ніяких
вкладень відвідувачі не будуть відчувати себе частиною Центру.
Метою створення Центру молодіжних ініціатив у місті є покращення рівня
комунікації молоді між собою та молоді з владою, активізації жителів м. Полтава
щодо участі у процесах, створення та підтримки повноцінного громадського
простору у місті та створення та реалізації нових проектів.
Завдання Центру:
1.

Самоуправління та саморозвиток

Самоуправління та саморозвиток направлений як до команди Центру так і
до відвцдувачів.
Самоуправління – стан, при якому суб’єкт і об’єкт управління збігаються,
такий характер процесів об’єкта, що є умовно-замкнутою системою, при яких не
відбувається

безпосереднього

контролю

над

ними

–

цілепокладання

здійснюється самим об'єктом відповідно до своїх властивостей, що можуть бути
запрограмовані певним чином при його створенні [22].
Саморозвиток – розумовий i фізичний розвиток людини, якого вона
досягає самостійними заняттями, вправами [21].
Ці два завдання Центру являються осново-покладаючими на шляху
виховання та розвитку будучої самостійної та відповідальної молоді, яка не буде
чекати подачок а буде усвідомлено оцінювати ситуацію та знаходитиме шляхи
вирішення необхідних задач. Дане завдання буде виконуватись шляхом
структурного, системного та постійного підходу до проведення тренінгів,
семінарів, адаптивів та іншого.

30

2.

Інновації

Інновації – об’єкти впровадження чи процес, що веде до появи чогось
нового – новації. Інновація – ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології,
організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної
діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є
кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Надзвичайно важливе і необхідне для розвитку завдання Центру, являється
саме робота направлена на появу інновацій, адже в сучасному світі саме інновації
являються проривами для розвитку в різноманітних сферах всього світу, а відтак
поява інновацій саме в нашому місті може слугувати для вагомого розвитку
міста. Дане завдання реалізовуватиметься спільно з відвідувачами шляхом
командної

роботи

по

типу

мозкового

штурму,

кібернетичних

сесій,

альтернативні сценарії майбутнього та інше. Запрошуватимуться експерти, різні
організації ( комп’ютерна академія ШАГ, фонди)
3.

Коворкінг

Коворкінг (англ. Co-working – спільно працювати) у широкому сенсі – це
модель організації роботи людей, найчастішефрілансерів, з різним типом
зайнятості у єдиному робочому просторі. Коворкінги характеризує гнучка
організіція робочого простору і прагнення до формування спільноти резидентів
та внутрішньої культури. Учасники залишаються незалежними і вільними,
мають можливість спілкуватися, обмінюватися ідеями та допомагати один
одному, на відміну від роботи вдома.
4.

Проекти

Проект (від лат. Projectus – кинутий вперед) в управлінні проектами – це
обмежена в часі, ресурсах та вимогах якості унікальна сукупність процесів,
направлена на створення нової цінності.
Для впровадження напрацювань попередніх завдань обов’язковим етапом
є реалізація та впровадження всіх ідей та ініціатив. Для ефективного повного
циклу необхідно оформити проект, який з часом можна буде перевірити на
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ефективність, доцільність та результативність нововведень. Тому в Центрі також
будуть знаходитись робітники які будуть консультувати з приводу даних питань,
а для загалу проводитимуться тренінги по проектному менеджменту. Також в
цьому завданні буде надання інформації стосовно грантів, фондових допомогах
та інших можливостей для реалізації проектів.
5.

Соціальний клуб

Дане завдання направлене на становлення Центру як соціального клубу,
куди може прийти кожен, незалежно від соціального статусу, національності,
віку і т. п. Створення атмосфери, в якій відвідувачі легко можуть почати
спілкуватися між собою . Це схоже на велику вечірку у гарного друга, де
половину гостей ти знаєш, а з тими, кого не знаєш, можеш з легкістю зав’язати
розмову, оскільки у вас напевно багато спільного. Для ефективного роз’яснення
та донесення інформації та звісно ж обмін досвідом необхідне спілкування, тому
у Центрі молодіжних ініціатив спілкування є пріоритетом.
6.

Культурний центр

Для різностороннього розвитку молоді необхідно не тільки працювати в
науковому напрямку, а й розвивати особистість в культурному напрямку. Саме
тому одним із завдань центру є постійна організація та проведення культурних
заходів (майстер-класси, кінопокази, виставки тощо), лекцій, інтернетконференцій, зустрічі з цікавими людьми, і найголовніше, втілення ініціатив
відвідувачів.
7.

Розваги.

Щоб підняти зацікавленість молоді у відвідуванні Центру, обов’язковим
повинно бути проведення розваг. Homo ludens або «людина граюча» - таке
визначення ввів історик і культуролог Йоган Гейзинга на початку минулого
століття. Гра - це вільна дія, позбавлена примусу, і в той же час підрозумівається
строгий внутрішній порядок. У грі зав’язується найміцніша дружба і
найвизначніші знайомства, граючи, люди розкріпачуються і перестають
турбуватися про нав’язані собі соціальні рамки. Ігри та танці, концерти і вечірки
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– всі проекти повинні бути живі і неформальні, всі вони повинні змінюватись в
залежності від учасників і обставин, а головне, вони дарують радість.

3.2. Структурно-функціональна основа діяльності Центру
Центр молодіжних ініціатив в основі свої має не мету заробітку коштів,
тому працевлаштованих людей на ставці не повинно бути забагато, приблизно
це від двох до п’яти чоловік в залежності від інтенсивності відвідування та площі
Центру. На самий початок запуску Центру необхідно обов’язково мати два
штатних працівника, які мають між собою приблизно рівні обов’язки. Тож два
штатних працівника, а саме виконавчий та операційний директори.
Виконавчий директор Центру – визначає загальну стратегію Центру,
приймає рішення на вищому рівні, виконує представницькі обов’язки.
Операційний директор Центру – відповідає за повсякденні операції та
поточну діяльність Центру, а саме розробка та впровадження стратегічних планів
для компанії, організація економічно обґрунтованої операційної діяльності.[3]
Спільні обов’язки виконавчого та операційного директорів Центру:
 Організація та проведення заходів Центру;
 Ведення бухгалтерського обліку;
 Підтримка Центру в належному стані;
 Ведення медіа кампанії Центру;
 Надання необхідних консультацій відвідувачам Центру;
 Ведення документації;
 Персонально відповідають за покладені на них завдання.
Через деякий час функціонування Центру, будуть з’являтися постійні
відвідувачі, які стануть основою для формування навколо директорів команди,
які будуть працювати на волонтерських засадах, або/та матимуть пільги в Центрі
для користування всіма благами Центру. Відвідувачі з даної команди будуть
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працювати разом з директорами над поточною роботою центру, та над розвитком
і подальшим удосконаленням Центру.
Також будуть відвідувачі, які не будуть регулярно відвідувати Центр, і
будуть долучатися тільки до деяких заходів – ті , які їм будуть цікаві.
Структуру співпраці працівників Центру з відвідувачами наведено на
рис.3.1.
Постійні які
співпрацюють

Іноді приходять та
іноді долучаються

Відвідувач
Відвідувач

Виконавчий
директор

Відвідувач
Відвідувач

Відвідувач
Відвідувач

Операційний
директор

Відвідувач
Відвідувач

Рис. 3.1. Структура співпраці працівників Центру з відвідувачами
Проаналізуємо співпрацю працівників Центру молодіжних ініціатив між
собою та відвідувачами. Виконавчий та операційний директори мають між
собою двосторонній зв’язок з приводу спільних зобов’язань, проте операційний
директор підпорядкований виконавчому. Обидва директори мають тісну
співпрацю з усіма відвідувачами, проте не всі відвідувачі мають двосторонню
співпрацю з директорами.
Переглянемо основні потреби та вигоди постійних відвідувачів та
непостійних.
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Таблиця 3.1.
Потреби та вигоди відвідувачів Центру молодіжних ініціатив
Постійні відвідувачі
Потреби

Непостійні відвідувачі

Бажання цікаво провести свій вільний Бажання цікаво провести свій вільний
час;

час;

Попрацювати на робочому місці;

Попрацювати на робочому місці;

Провести будь-яку зустріч;

Провести ділову зустріч;

Саморозвиток;

Саморозвиток;

Самореалізація;

Самореалізація.

Допомога іншим/волонтерство;
Отримання досвіду;
Нові знайомства.
Вигоди

Задоволення своїх потреб

Задоволення своїх потреб

Досвід у комунікуванні з людьми,
написанні проектів, організації та
проведенні заходів;
Отримання цікавих зв’язків;
Всебічний розвиток;
Реалізація

власних

ініціатив

та

проектів

Отже ми можемо переконатися в тому, що постійні відвідувачі,
витрачаючи власний час на роботу в Центрі молодіжних ініціатив отримують на
виході не тільки реалізацію власних потреб, а й ряд інших важливих вигод, які в
подальшому житті будуть надзвичайно важливими та корисними.
Для ефективного функціонування Центру директори повинні приділяти
вагому увагу на медіа (подачу інформації про Центр, рекламна продукція,
інтернет та соціальні мережі і т.д.). Також важливо розробити графіки
проведення заходів, на тиждень та на місяць Додаток 1, для того щоб всі могли
ознайомитись з ним і вибрати цікаві для себе заходи, та відвідати їх.
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3.3. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру
Центр молодіжних ініціатив направлений на налагодження взаємодії
органів місцевого самоврядування з групами молодіжних громадських ініціатив,
тому передбачається створення Центру за підтримки управління у справах сім’ї,
молоді та спорту Полтавської міської ради. Передбачається виділення
приміщення під Центр орієнтовною площею 200 квадратних метрів, проведення
в ньому ремонту та облаштування всім необхідним для роботи Центру. Після
виділення приміщення, волонтерами буде розроблений дизайн Центру
молодіжних ініціатив, так як обстановка буде впливати на популярність місця,
так і на продуктивність роботи в приміщенні.
Розглянемо орієнтовний кошторис на виконання ремонтних робіт в
виділеному приміщенні
Таблиця 3.2.
Кошторис на виконання ремонтних робіт приміщення Центру
№

Назва робіт

Сума грн

Кількість шт

Разом грн

1.

Шпаклювання тріщин та нерівностей

115,5

10

1155

2.

Грунтування стін

45,5

20

910

3.

Покраска стін водо-ємульсіонкою

275

15

4125

4.

Покраска підлоги емаллю

128

15

1920

5.

Покраска батарей

128

3

384

6.

Заміна вікон

3000

6

18000

7.

Заміна дверей

3500

1

3500

8.

Заміна сантехніки

3000

-

3000

9.

Встановлення світильників та розеток

4000

-

4000

275

2

550

10. Розпис стін
Всього:

37544

Дослідивши ситуацію проблем фінансування можна зауважити, що ряд
ремонтних робіт можливо виконати волонтерами та активістами, що зацікавлені
у відкритті Центру молодіжних ініціатив. Після проведення всіх необхідних
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ремонтних робіт по попередньо розробленому дизайну, проводиться декор
згідно з запланованим планом. Весь розпис стін та інших об’єктів проводиться
волонтерами.

Завершивши

розпис

необхідно

облаштувати

приміщення

необхідними меблями та технікою.
Розглянемо орієнтовний кошторис на забезпечення меблів та технікою.
Таблиця 3.3.
Кошторис на меблі та техніку для Центру
№

Назва предмету

Сума грн

Кількість шт

Разом грн

1.

Стіл

2300

10

23000

2.

Стілець

600

30

18000

3.

Диван

3000

4

12000

4.

Шафа

1800

4

7200

5.

Крісло груша

730

10

7300

6.

Ноутбук

16600

1

16600

7.

Принтер

3000

2

6000

8.

Проектор

17000

1

17000

9.

Акустична система

5000

1

5000

10. Кавова машина

6000

1

6000

11. Чайник

500

1

500

12. Полиці

230

6

1380

13. Фліп-чарт

1600

2

3200

Всього:

123180

Всі меблі та техніка також розміщується згідно з планом дизайну:
формуються окремі зони (для відпочинку, для творчості, спорту, розваг,
чайна…), формуються робочі місця та встановлюється вся необхідна техніка.
Після розстановки завершують обстановку декоративними елементами для
створення приємної, домашньої атмосфери.
Закупівля всіх необхідних канцелярських товарів, посуду, каву, чай, цукор,
необхідні миючі засоби та інше. Виготовляється вивіска та рекламна продукція
з брошури, вивіски, банера з вказанням всіх партнерів для популяризації Центру,
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обов’язково створюється стратегія розвитку Центру в якій окремим пунктом
розробляється кожен з аспектів діяльності та розвитку Центру.
Задля

подальшого

функціонування

Центру

молодіжних

ініціатив

передбачаються наступні джерела фінансування:
 Внески відвідувачів за час перебування в Центрі;
 Одноразові цільові внески;
 Цільове фінансування за рахунок місцевих бюджетів;
 Цільові внески юридичних осіб;
 Грантові програми;
 Добровільні внески юридичних та фізичних осіб;
 Інші не заборонені законодавством джерела фінансування.
Значні вкладення та об’ємні роботи вкладені в відкриття та початок роботи
Центру молодіжних ініціатив, при виконанні всіх обов’язків та завдань окупить
себе вже через 18 місяців, і зможе створювати в подальшому власний фонд та за
ці кошти реалізовувати ті проекти та ініціативи, що будуть створені в стінах
Центру.
Молодь яка має ініціативу, чи навіть вже готовий проект прийшовши до
Центру молодіжних ініціатив може отримати консультацію не тільки по
оформленню та уточнення необхідних моментів, але й про можливості реалізації
свого проекту через грантові програми. Прийшовши до Центру молодіжних
ініціатив, молодь отримує робоче місце з доступом до електрики, принтера та
всього іншого, що необхідно йому для виконання своїх завдань. Директори та
волонтери завжди знаходяться в Центрі, щоб провести консультацію, для
вирішення виникаючих питань, та допомагають оформляти наприклад
документи для подачі на грантову програму.
Наведемо основні інструменти, якими можуть скористатися молодіжні
організації чи робоча група в табл.3.4.
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Таблиця 3.4.
Проекти, програми та гранти за участі в яких можна реалізувати свій
проект
Назва проекту (програми)

Бюджет участі м. Полтава

Конкурс міні-грантів для молоді від
ЮНІСЕФ

Грант для неурядових організацій від
Європейської молодіжної фундації

Гранти Європейського молодіжного фонду
Ради Європи для молодіжних громадських
організацій

Короткий опис
Включення жителів, які постійно
проживають у межах м. Полтави до
прийняття рішень щодо розподілу
визначеної Полтавською міською радою
частини міського бюджету, залучення їх до
участі у бюджетному процесі та надання
можливості для вільного доступу до
інформації
У програмі малих грантів можуть взяти
участь як зареєстровані молодіжні
громадські організації та об’єднання, так і
ініціативні групи.
Спільна рада з питань молоді Ради Європи
прийняла рішення про те, що особлива
увага при розгляді питань щодо виділення
грантів має бути приділена пілотним
проектам українських громадських
організацій або європейськими
громадськими організаціями, які мають
бажання спрацювати з українськими
громадськими організаціями у зазначених
сферах.
Європейський молодіжний фонд надає
громадським організаціям можливість
отримання 5 різних грантів, кожен з яких
має конкретне цільове призначення,
правила та очікувані результати.
Нижченаведена таблиця містить важливу
інформацію стосовно критеріїв і вимог
кожного з грантів.

З вищенаведеної таблиці ми можемо зрозуміти, що існує значна кількість
грантових програм, якими можна користуватись для реалізації різноманітних
програм, проте не всі молоді люди знають що таке грант, як в ньому прийняти
участь і чи взагалі потрібно в ньому приймати участь. Тому саме Центр
молодіжних ініціатив стане тим місцем де можна буде не тільки знайти відповіді
на ці питання, а й обговорити їх з іншими розуміючими в цій справі людьми.
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ВИСНОВКИ
На основі проведеного аналізу створення Центру молодіжних ініціатив у
контексті налагодження співпраці органів місцевого самоврядування з молоддю
можемо зробити наступні висновки:
1.

В Полтаві молодь в цілому позитивно оцінює роботу молодіжних

громадських організацій, адже більшість опитаних відповіла про роботу
організацій, як «добре» - це 44,1% від опитаних, 8.8% - вказують про відмінну
роботу та ще 41,2% - «задовільну», і всього лиш 5,9% відповідає про
незадовільну роботу молодіжних організацій в місті.
2.

Лише дві молодіжних організації в місті мають гарні результати, і

про існування даних організацій знають в молодіжному середовищі – це
Студентська рада м. Полтава про яку знають 48% опитаних, та Полтавський
осередок Всеукраїнської громадської організації «Студентська республіка» про
яку знають 31,6% опитаних, що саме цікаве, що наступним результатом є те, що
13.7% опитаних не знають жодної молодіжної громадської організації і не
можуть вказати свій варіант.
3.

Більшість молоді м. Полтава, а саме 57%о – не знає про існуючі в

місті молодіжні ініціативи, а більша половина з 43%, що відповіли про те, що
знають про них не можуть навести жодного прикладу ініціатив.
4.

Лише 37% молоді знають де реалізувати свої ініціативи, 6%- не

знають, і не хочуть реалізовувати ініціативи, а саме важливе те, що більша
частина – 57% молоді хотіли б знати і мати можливість реалізувати власні
ініціативи в м. Полтава.
Отже для підвищення рівня співпраці органів місцевого самоврядування
з молоддю доцільно:
1.

Молодіжні рухи, як складне та багатогранне явище ґрунтується на

діяльності громадських організацій молоді, яка може мати політичний,
культурний, спортивний, релігійний, військово-патріотичний, доброчинний
тощо характер.
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Зважаючи, що в Україні основу молодіжних рухів складають організації
студентів,

доцільно

забезпечити

підтримку

розвитку

студентського

самоврядування, яке формуватиме базу для місцевого самоврядування.
2.

Нормативно-правове забезпечення діяльності молодіжних і дитячих

організацій в Україні передбачає не лише регламентацію процедури їх створення
та порядок і форми фінансової підтримки з боку органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, але й сприяння створенню підприємств, установ і
організацій, які надають послуги молоді, що розширює можливості залучення
молоді до економічної діяльності і отримання ними практичних навичок, вкрай
необхідних при пошуку першого робочого місця.
3.

Результати проведеного опитування серед молоді м. Полтава

свідчать про їх більшу обізнаність щодо діяльності саме студентських
громадських організацій, що підтверджує попереднє положення стосовно
превалювання студентства у розвитку молодіжних рухів.
Однак проблемою залишається відсутність тісного зв’язку між активністю
студентських організацій і громадською діяльністю нестудентської молоді, яка
нерідко проявляє соціальну пасивність.
4.

Підтримка молодіжних ініціатив м. Полтава з боку органів державної

влади та місцевого самоврядування може бути оцінена позитивно, проте слід
відмітити, що ця підтримка стосується різних груп молоді, не пов’язаних між
собою, а тому вона не забезпечує їх інтеграції до єдиного молодіжного руху
міста.
При вивченні діяльності молодіжних організацій в місті стає очевидною
необхідність

створення

спеціального

Центру,

який

буде

здійснювати

координацію молодіжних ініціатив.
5.

З метою забезпечення взаємодії молодіжних організацій доцільним

є створення на базі міської ради м. Полтава Центру молодіжних ініціатив,
основними видами діяльності якого будуть: розробка та створення економічно
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обґрунтованих проектів, розвиток особистості моральний, фізичний та
духовний, впровадження інновацій та інше.
Фінансування

діяльності

Центру

та

його

матеріально-технічне

забезпечення планується здійснювати на засадах співучасті, а саме на початковій
стадії функціонування Центру буде здійснюватися за рахунок допомоги
Полтавської міської ради, після становлення Центру він буде функціонувати за
рахунок власних надходжень, та навіть зможе допомагати фінансово
здійснювати проекти розроблені в Центрі молодіжних ініціатив.
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