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РЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
(НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Досліджується практика реалізації молодіжної політики в процесі реформування
місцевого самоврядування на прикладі Запорізької області. Надаються пропозиції щодо
вдосконалення організаційного забезпечення здійснення цієї політики на рівні територіальної
громади та регіону. Пропонується приділити більше уваги підтримці з боку органів місцевого
самоврядування молодіжним ініціативним групам, активізації процесу створення молодіжних
центрів в об’єднаних територіальних громадах. Зауважується на необхідності активізації
залучення фахівців, які працюють з молоддю, до реалізації навчальних програм та участі в
тренінгах, семінарах з питань молодіжної роботи. Підтверджується важливість збільшення
уваги до розширення змісту неформальної освіти в роботі з молоддю. Зауважується на потребі
подолання декларативності функціонування консультаційно-дорадчих органів з питань
молодіжної політики.
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Результати реформи, розпочатої у 2014 р., поступово стають відчутними в
кожному регіоні України. Децентралізація влади як основа реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади дала змогу органам місцевого
самоврядування посилити свою спроможність щодо реалізації повноважень,
передусім на основі нових можливостей збільшення надходжень бюджетних
коштів. Це, у свою чергу, передбачає посилення відповідальності органів
місцевого самоврядування за забезпечення соціально-економічного та
культурного розвитку територій. Одним із напрямів діяльності органів місцевого
самоврядування є створення умов для соціального становлення та розвитку
молоді на рівні територіальних громад. Процес створення об’єднаних
територіальних громад (ОТГ), фінансової децентралізації призвів до оновлення
підходів до здійснення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації
молодіжної політики. В основу цієї діяльності покладено розуміння того, що
молодь – це основний потенціал розвитку громад.
Вивчення питань розвитку соціально-гуманітарної сфери в умовах
децентралізації влади та ролі молоді в цьому процесі привертає все більше уваги
науковців. Цю проблематику досліджували: Є. Бородін [1], О. Лиска [2], Н. Мішина [3],
В. Мотречко [5], Т. Тарасенко [14] та ін.
У публікаціях ідеться про активізацію запровадження підходів до визначення
та реалізації функцій і повноважень органів місцевого самоврядування в
соціально-гуманітарній сфері на засадах принципів децентралізації й
субсидіарності. Головною метою цього є забезпечення доступності якісних
послуг у цій сфері за місцем проживання, що дозволить створити сприятливе
середовище для соціального розвитку населення територіальних громад [1].
При цьому зазначається, що в умовах децентралізації зростає роль виконавчих
комітетів ОТГ у визначенні напрямів та забезпеченні реалізації молодіжної
політики. Особливе значення в змісті сучасної молодіжної політики належить
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молодіжній роботі на рівні громади. Ця робота передбачає врахування всіх
наявних ресурсів і налагодження взаємодії між спеціалістами різних сфер
діяльності (освіта, культура, соціальний захист тощо) та залучення до співпраці
представників громадського сектору й бізнесу (міжсекторальна взаємодія). Проте,
незважаючи на актуальність питання децентралізації та її вплив на молодіжну
політику, залишається чимало питань, які потребують вирішення.
Метою статті є дослідження організаційного забезпечення реалізації
молодіжної політики в умовах децентралізації влади на прикладі Запорізької
області та обґрунтування напрямів його вдосконалення.
Молодіжна політика в умовах реформи місцевого самоврядування набула нового
змісту та наповнення, змінюються підходи до роботи з молоддю на місцевому та
регіональному рівнях. Засоби реалізації цієї політики орієнтовано на врахування
основних принципів Європейської хартії про участь молоді в місцевому та
регіональному житті, а саме: участь молоді в суспільному житті на місцевому і
регіональному рівні повинна стати частиною загальної політики залучення громадян
у суспільне життя; місцеві і регіональні влади переконані, що галузева політика
повинна містити молодіжний вимір; проголошені в хартії принципи та різні форми
участі стосуються всіх молодих людей без дискримінації [6].
У 2017 р. за рішенням колегії Міністерства молоді та спорту України була
схвалена Модель реалізації молодіжної політики на рівні міської/селищної/
сільської ОТГ, яка визначила основи організації роботи з молоддю в усій країні,
враховуючи національний, регіональний та місцевий рівні. Ця модель конкретизує
відповідальність на всіх рівнях та робить акцент на міжсекторальній співпраці
влади, громадськості та всіх зацікавлених сторін у розвитку молоді [9]. Відповідно
до цієї моделі на національному рівні центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізацію молодіжної політики, є Міністерство
молоді та спорту, яке в умовах децентралізації має виконувати такі функції:
– нормативно-правове забезпечення;
– формування стратегії розвитку та пріоритетних напрямів молодіжної
політики, зокрема виховання свідомої й відповідальної молоді;
– забезпечення підвищення кваліфікації молодіжних працівників;
– методична підтримка, зокрема з урахуванням міжнародного досвіду та
найкращих практик;
– фінансування або сприяння в залученні фінансових коштів на реалізацію
програм, проектів, конкурсів [9].
На регіональному рівні діють структурні підрозділи з питань молоді обласних
державних адміністрацій, які розробляють регіональні програми розвитку та
підтримки молоді з урахуванням рекомендацій профільного міністерства та
територіальних особливостей, залучаючи до співпраці структурні підрозділи
обласної державної адміністрації [9].
На місцевому рівні – це структурні підрозділи, які відповідають за молодіжну
політику, розробляють та впроваджують міські (сільські, селищні) програми з
реалізації молодіжної політики на території з огляду на особливості міста
(району) або ОТГ. Пропонується використовувати на місцях структурнофункціональну модель здійснення молодіжної політики на рівні ОТГ, яка враховує
міжсекторальну взаємодію та координацію зусиль стейкхолдерів, беручи до уваги
як стратегічні напрями державної молодіжної політики, так і особливості ОТГ.
Ці особливості визначаються конкретними потребами молоді, залежно від типу
громади (сільська, селищна або міська ОТГ) [9].
При цьому увага зосереджується на тому, що молодіжна політика інтегрує в
собі всі інші сфери відповідальності по роботі з молоддю: освіта,
працевлаштування та ринок праці, культурний розвиток, соціальний захист тощо.
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Вона передбачає використання існуючої структури і формування нової, якщо її
немає, з урахуванням функцій різних відповідальних суб’єктів на місцевому рівні.
Так, для ефективної реалізації молодіжної політики на рівні громади
рекомендується передбачити:
– необхідну інфраструктуру молодіжної політики, у тому числі її
організаційне та фінансове забезпечення;
– забезпечення діяльності молодіжних центрів і молодіжних працівників;
– сприяння формуванню та розвитку інститутів громадянського суспільства;
– налагодження міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії у молодіжній
роботі;
– оцінювання ефективності молодіжної роботи на рівні громади (відповідно
до розроблених показників) і звітування перед громадою про стан роботи з
молоддю;
– забезпечення умов молодіжної участі та молодіжного громадського
контролю [9].
Водночас очевидним є те, що будь-яка діяльність влади щодо здійснення
молодіжної політики на місцевому рівні не матиме результату, якщо до цього
процесу не буде залучена молодь території. Отже, розглянемо деякі аспекти
розвитку молодіжної політики на прикладі Запорізької області. За даними
моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого
самоврядування станом на 1 листопада 2018 р. у Запорізькій області створено
51 ОТГ, у яких молодіжну політику реалізовують 17 структурних підрозділів та
працюють 32 спеціалісти, також на території поки що однієї ОТГ створено один
молодіжний центр. Усього в області діють 35 управлінь (відділів, секторів) з
питань молодіжної політики, в яких питаннями молоді займаються 32 фахівці.
Крім того, на території Запорізької області діють 5 молодіжних центрів, з яких 2
комунальної форми власності, 3 приватні. За даними моніторингу на території
області проживає 476,4 тис. осіб молоді, із них 132,6 тис. мешкають в ОТГ [4].
Наведені вище дані свідчать про нестачу фахівців, які працюють з молоддю,
та низький рівень розвитку молодіжної інфраструктури, що негативно
позначається на створенні сприятливого середовища в громадах для
неформального розвитку молодих громадян, зокрема це стосується організації
дозвілля, спілкування, платформи для комунікацій, внутрішньої міграції. Вимоги
сьогодення вимагають активізації молодіжної роботи та забезпечення цього
напряму діяльності фахівцями, здатними результативно діяти в сучасним умовах,
використовувати у своїй роботі кращі практики вітчизняних і зарубіжних колег.
Для вирішення таких проблем, як кадрове забезпечення, розвиток молодіжної
інфраструктури, фінансування молодіжної роботи та залучення молоді до процесу
прийняття рішень, які впливають на реалізацію молодіжної політики, органам
публічної влади необхідно використати в роботі принцип «жодних рішень для
молоді без молоді». Адже саме залучення молоді до розбудови молодіжних
центрів, створення дорадчих органів при місцевих радах дозволить молоді
відчути себе учасниками демократичних процесів та стати більш відповідальними
за власні рішення. Молодь вмотивована вирішувати питання свого розвитку; через
молодіжні громадські організації, громадські об’єднання вона впливає на владу,
а отже, на прийняття рішень. Саме такі організації та їх активісти можуть
вирішувати кадрові питання органів місцевого самоврядування, питання розвитку
громади. Правовим підґрунтям цього є принципи державної молодіжної політики,
закріплені в молодіжному законодавстві, у тому числі декларації «Про загальні
засади державної молодіжної політики в Україні». У цьому документі до переліку
основних принципів державної політики за цим напрямом віднесено: надання
права та залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні й реалізації
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політики та програм, що стосуються суспільства загалом і молоді зокрема [7].
Суб’єктність молоді як характерна риса сучасної державної молодіжної політики
відображена й у стратегічних документах, наприклад Стратегії розвитку
державної молодіжної політики на період до 2020 р. У стратегії визначено
пріоритети реалізації цієї політики. До них віднесено: активізацію участі молоді
в суспільно-політичному житті шляхом залучення молоді до формування та
реалізації державної молодіжної політики; залучення молоді до роботи в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування; забезпечення участі
молоді у розвитку громадянського суспільства [13].
Ще у 2013 р. у Запорізькій області створено Координаційну раду з питань
молодіжної політики, фізичної культури та спорту (розпорядження голови
Запорізької обласної державної адміністрації від 26 лютого 2013 р. № 93). Метою
діяльності ради є сприяння формуванню та реалізації державної молодіжної
політики, розвитку фізичної культури і спорту в області, залучення молоді до
процесів державотворення, представництва молоді в органах державної влади,
місцевого самоврядування [8]. Згідно із затвердженим складом, до координаційної
ради увійшли представники структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, обласної ради, однак не було жодного представника молодіжного
об’єднання, громадськості.
У 2014 р. прийнято рішення про створення обласної студентської ради при голові
Запорізької обласної державної адміністрації. Основними її завданнями є: підготовка
пропозицій щодо формування і реалізації молодіжної політики в Запорізькій області,
визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що
виникають під час її реалізації; сприяння підвищенню ефективності діяльності
місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення молодіжної політики та
розвитку студентського руху; підготовка пропозицій щодо вдосконалення
нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції ради [11]. До складу
ради увійшли представники студентського самоврядування регіону.
Крім двох зазначених дорадчих органів, в області з метою більш повного
врахування позиції трудової молоді в розробці та реалізації регіональної
молодіжної політики, налагодження конструктивної взаємодії між Запорізькою
обласною державною адміністрацією та молодіжним активом трудових
колективів підприємств, установ, закладів та організацій області створено Раду
трудової молоді при голові обласної державної адміністрації із затвердженням
відповідного положення та її складу [12].
Необхідно зазначити, що процес створення консультативно-дорадчих органів
з питань молодіжної політики здебільшого виражений на рівні м. Запоріжжя та
м. Мелітополь. За станом на жовтень 2018 р. тільки у м. Запоріжжя та
м. Мелітополь були створені такі органи. Так, з метою сприяння формуванню та
реалізації державної молодіжної політики в місті, залучення молоді до процесів
державотворення, представництва молоді в органах місцевого самоврядування
створено Координаційну раду з питань розвитку молодіжної політики в
м. Мелітополь [10]. Однак, на жаль, у жодній новоствореній ОТГ Запорізької
області такої координаційної ради не створено. Водночас у населених пунктах
функціонують Координаційні ради з питань національно-патріотичного
виховання дітей та молоді. При цьому необхідно зазначити, що зі створенням
консультативно-дорадчих органів для роботи з молоддю постає питання
ефективності їх функціонування. Адже їх діяльність здебільшого має формальний
характер, вони не впливають помітно на вирішення молодіжних проблем регіону.
Вивчення практичного досвіду дозволяє зробити висновок, що більш
активними в області є ініціативні групи молоді, які діють локально та працюють
у певному напрямі відповідно до їх інтересів – наука, дозвілля, спорт, література,
Державне управління та місцеве самоврядування, 2019, вип. 1(40)
140

Local Government

музика тощо, які створюють власну мережу активістів. На нашу думку, завданням
публічної влади на рівні області є підтримка таких осередків та залучення їх до
роботи у «формальних» структурах для того, щоб налагодити діалог між владними
структурами та молоддю регіону.
Результати дослідження підтверджують думку про те, що створення на рівні
територіальних громад таких молодіжних платформ, як молодіжні центри
дозволить забезпечити більш активне залучення молоді до соціального,
політичного, економічного життя території. Крім того, активізація роботи щодо
участі фахівців Запорізької області, які працюють з молоддю, у всеукраїнських
навчальних програмах, тренінгах, семінарах дозволить підвищити їх професійний
рівень з реалізації завдань із налагодження ефективної роботи, взаємодії з
молоддю регіону на основі використання кращих практик молодіжної роботи.
Необхідно звернути більше уваги на інформування молоді про її роль та
можливості впливу на реалізацію реформ і здійснення демократичних процесів,
що відбуваються в області та в Україні. Також необхідно звернути увагу на
постійно зростаючу роль неформальної освіти у розвитку молоді, що передбачає
оновлення засобів та змісту роботи з молоддю. Це підтверджується й досвідом
країн ЄС. Розвиток регіональної молодіжної політики в умовах децентралізації
влади та інтеграція до європейського простору створюють сприятливі умови для
адаптації кращих практик молодіжної роботи на місцях з урахуванням
вітчизняних особливостей та здобутків країн ЄС у цій сфері.
Зважаючи на те що процес об’єднання територіальних громад поступово
завершується, вочевидь, зростатиме суспільний запит на спроможність ОТГ щодо
забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку їх територій, у
тому числі стосовно молодіжної роботи в ОТГ. Це актуалізує потребу більш
детального вивчення питання залучення молоді до функціонування
новостворених громад з урахуванням принципів Європейської хартії про участь
молоді в місцевому та регіональному житті та інших документів, які визначають
організаційні, правові основи діяльності органів публічної влади, інститутів
громадянського суспільства, молоді у сфері створення умов для розвитку та
реалізації потенціалу молоді.
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Tatiana Nesvat. Implementation of youth policy in decentralization of power at the
regional level (the example of Zaporizhzhia region)
The practice of youth policy realization in the process of reforming the local self-management
on the example of Zaporizhzhia region is researched. Proposals have been made to improve the
organizational support for implementing this policy at the level of the territorial community and the
region. It is proposed to pay more attention to the support of local self-government bodies for youth
initiative groups, the activation of the process of creating youth centers in the united territorial
communities. It is noted that it is necessary to increase the attraction of specialists working with
youth, to implement educational programs and participate in trainings, seminars on youth work.
There has been analyzed a regulatory and legal framework, which provides the activity of
consultative and advisory bodies on development of state youth policy in the Zaporizhzhiaregion.
The features of their activity on the territory are revealed. There was considered a model of the
implementation of youth policy at the level of urban /country/rural United territorial communities,
which defined the bases for the organization and implementation of youth work in Ukraine, taking
into account the national, regional and local level and its emphasis on intersectoral cooperation
between the authorities, the public and all parties involved in the development of youth.
There was noticed the lack of specialists on youth work and the low level of youth infrastructure
development in the region being investigated, which adversely affects the creation of a supportive
community environment for the informal development of young people, in particular, thepurposeful
leisure, communication, the platform for communication, internal migration.As up-to-date
requirementsimply the intensification of youth work and ensuring this direction of activity by
specialists who can effectively operate in modern conditions, to use in their work the best practices
of domestic and foreign colleagues. The importance of increasing attention to expanding the content
of informal education in youth work is reaffirmed. The necessity to overcome the declarative
functioning of the advisory bodies on youth policy issues is confirmed.
Key words: state youth policy, youth policy, regional youth policy, youth, decentralization of
power, local government, united territorial communities.
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