
Стан молодіжної роботи 
в Мамалигівський територіальній громаді 

(аналітична довідка) 

Мамалигівська  територіальна громада створена 14 серпня 2015 року 
рішенням ХХХІІІ сесії УІ скликання Чернівецької обласної ради за №122-33/15. 
До її складу увійшли 8 населених пунктів а саме:  Мамалига, Кошуляни, 
Драниця, Негринці, Подвірне, Стальнівці, Балківці та Несвоя. Одним з 
пріоритетним напрямків діяльності Мамалигівської сільської ради є 
задоволення запитів  та потреб молоді Мамалигівської   територіальної 
громади. 

Мета участі в Молодіжному проекті від програми USAID/DOBRE 
спрямована на підвищення спроможності місцевої влади відповідати на запити 
молоді, враховуючі інклюзивний компонент.  
  В основу покладено заходи, спрямовані на підвищення соціальної 
активності молоді та підвищення рівня її зацікавленості  залишитись в громаді 
задля подальшого її розвитку. 

Серед завдань молодіжної політики в нашій громаді,  є створення 
згуртованого та інтегрованого суспільства.  І в цьому контексті велику роль 
відіграє саме молодь громади оскільки молодь є носієм і зберігачем 
національних і культурних традицій мешканців Мамалигівської громади. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Аналіз стану молодіжної роботи в громаді показав, що територіальна 
громада нараховує 11931 мешканців, в тому числі у віці від 14 до 35 років 3544 
осіб  (29,7%  від загальної кількості населення).  В тому числі  вікові групи: від 
14 до18 років - 1075 , від 19 до 22 років - 928, від 23 до 28 осіб - 823 , від 29 до 
35 – 718 осіб. 

Для організації роботи з молоддю у 2017 році рішенням сесії 
Мамалигівської сільської ради  була введена посада спеціаліст відділу 
культури, молоді та спорту Мамалигівської сільської ради. 

Рішенням 6 сесії 8 скликання від 11.03.2021 року №4 була 
створена Служба у справах дітей Мамалигівської сільської ради. Однією з 
функцій Служби - визначення пріоритетних напрямів поліпшення на 
відповідній території становища дітей та підлітків, їх соціального 
захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку. 

Рішенням сесій Мамалигівської сільської ради затверджуються 
нормативні документи по освіті, культурі, медицині, спорту. 

Рішенням сесії Мамалигівської сільської ради від   27.01.2021 № 19 були 
затверджені Статути закладів освіти, які регламентують роботу з підлітками від 
14 до 17 років. 

         Рішенням сесії Мамалигівської сільської ради 8 скликання від 23.11.2020 
року № 11 були затверджені  Стратегії розвитку закладів освіти на 2021-2026 
роки, які розташовані на території Мамалигівської ТГ.  Їх мета – визначення 
перспектив розвитку шкіл як закладів, що надають якісну сучасну освіту 
шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, 
зумовлених розвитком української держави. Основним стратегічним завданням 
розвитку закладів освіти – це формування багатомірного освітнього простору 
для здобувачів освіти, втч. і підлітків від 14 до 18 років орієнтованого на 
автономію, академічну свободу для всебічного розвитку особистості, як 
найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 
здібностей. 

Наразі триває робота по формуванню Молодіжної Ради Мамалигівської 
територіальної громади. 

Основними стейкхолдерами молодіжної політики в Мамалигівській ТГ є 
посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати,  керівники 
закладів освіти та вчителі, батьки, громадські та культурні діячі, бізнесмени, 
приватні підприємці, релігійні настоятелі. Вони впливають на формування 
молодіжної політики в громаді та її реалізацію. З ними були проведені бесіди та 



взято інтерв*ю. Темами спілкування були: про їх думку, внесок та вплив на 
формування молодіжної політики; про діяльність молоді в громаді; про 
історичний аспект молоді в громаді.  

Було відмічено, що у кожному населеному пункті громади велика увага 
приділяється задоволенню спортивних інтересів молоді, хоча вона і є 
недостатньою. У селах розгалужена мережа стадіонів, спортивних площадок, 
спортивний майданчик (територія Мамалигівського ОЗЗСО). Тут майже щодня 
людно, особливо ввечері. Молодь збирається організовано(для проведення 
тренувань) або індивідуально (просто відпочити). Створено футбольний клуб 
«Стальнівці», футбольні та волейбольні команди у Мамализі, Драниці, 
Балківцях, Подвірному,  баскетбольні команди у Мамализі (2 команди хлопці та 
дівчата) та Драниці. 

Не так давно молоді сім*ї громади приймали участь в обласній 
спартакіаді серед сімей  в номінаціях: стрільба, міні-футбол, легка атлетика, 
теніс і посіли ІІ місце. 

 Молодь громади приймає участь у змаганнях з  спортивного 
орієнтування «Парки Буковини».  

У домах культури громади облаштовані місця для гри у теніс та більярд. 

Водночас спортивну інфраструктуру в громаді необхідно розширити та 
осучаснити, відремонтувати, обладнати.  

У селі Драниця розвинуто туризм. Молодь неодноразово організовує і 
здійснює поїздки у Карпати, сплавах по Дністру на катамаранах. 

У кожному з населених пунктів громади розвинута художня 
самодіяльність. Сформовані  дівочий молодіжний танцювальний колектив 
«Слей Леді» та хореографічні гуртки «Темп» та «Імпульс» у с. Подвірному, 
танцювальний колектив «Басарабянка» в с. Мамалига. 

У с. Подвірне велику увагу приділяють театральному мистецтву. Щороку 
в серпні місяці тут молодь проводить фестиваль театрального мистецтва 
«СТЕП» (справжніх театральних патріотів). 

У с. Мамалига щороку проводиться фестиваль аматорського мистецтва 
«Мерцішор». Тут демонструють свою майстерність художні колективи всіх 
населених пунктів громади та гості із сусідніх районів та Молдови. 

Зимові звичаї та обряди молодь демонструє на сільському фольклорно-
етнографічному святі «Різдвяні зустрічі» у с. Подвірне. 



Молодь приймає активну участь святі «День села», яке щороку 
проводиться в кожному населеному пункті громади. 

Частина молоді є активним учасником релігійних організацій. Зокрема, в 
с. Несвоя  з числа молоді сформовані вокальні групи в церкві євангельських 
християн-баптистів та православній церкві. Велика частина молоді с. 
Стальнівці відвідує місцевий монастир. Молодь села Балківці приймала участь 
у реставрації місцевої церкви. 

Шкільна молодь стоїть в авангарді формування молодіжної політики в 
громаді. Вона є ініціатором, організатором і виконавцем  більшості молодіжних 
заходів. 

У громаді створено  умови для вільного спілкування, навчання і 
виховання дітей і підлітків всіх національностей, задоволення  потреб молоді. 
Враховуючи склад населення, демографічну ситуацію, заяви та побажання 
батьків та учнів, результати анкетування у громаді функціонує 6 
загальноосвітніх навчальних закладів, 7 дошкільних установ,  1 позашкільний 
заклади. З них з румунською мовою навчання - 10 освітніх закладів, з 
українською мовою навчання – 3 заклади (с. Подвірне), змішаного типу (з 
румунською та українською мовами навчання) – 1 заклад, Мамалигівський 
опорний заклад загальної середньої освіти.  

У кожному навчальному закладі сформовані Учнівські ради та 
організовано учнівське самоврядування, волонтерські загони «Милосердя». 
Щороку шкільна молодь організовує та приймає участь у різних екологічних 
акціях такі як «Посади дерево», «Алея випускників», «Алея першокласників», 
озеленення класів, клумб; та на шкільну тематику «Щоденник», «Літера «н» у 
класному журналі», тощо. Старшокласники беруть участь в експедиції «До 
оберегів Відродження». 

 



Велика увага в школах приділяється військово-патріотичному 
вихованню. Щороку старшокласники ретельно готуються об’єднуються в рої, 
курені і приймають участь у військово-патріотичній грі «Сокіл (Джура)». 

Шкільна молодь регулярно організовує та проводить позакласні заходи 
на різну тематику. 

 У Драницькому ЗЗСО учні переймаються екологічним аспектом 
розвитку села. Так, вони написали екологічні проекти «Драницький 
орнітологічний заказник» та «Сім чудес села Драниця», провели екологічну 
конференцію «Здай батарейку – врятуй їжачка». 

Минуле нашої громади не залишається поза увагою шкільної молоді у 
селах Мамалига та Драниця. На базі цих шкіл силами старшокласників 
відкрито музеї: краєзнавчий (Мамалига) та етнографічний (Драниця). 

На території громади проживають 74 особи з різним ступенем 
інвалідності віком від 14 до 35 років. 

Серед них є яскраві особистості нашої громади, які відомі всій Україні та 
за її межами. Це –  

Кароліна Дімітрішина, випускниця Драницької школи, учасниця 
параолімпійської збірної України, сидячий волейбол. 

Ілля Паскарюк, випускник  Мамалигівської школи, лауреат Національної 
премії «Гордість країни», «Людина року – 2011».  

Сьогодні він активний громадянин, та присвячує себе вихованню молоді, 
нажаль не у рідному селі, а в Чернівцях, там більше перспективи. Працює 
треном у Чернівцях в  спортивному  клубі «Тай-Сен». 

На території Мамалигівської сільської ради зареєстрована та діє 
громадська організація «Відродження», створена у 2010 році. Вона налічує 70 
членів. Основна її діяльність - це підготовка та реалізація проектів місцевого 
розвитку. 

На сьогоднішній день громадською організацією на території громади 
реалізовано 2 грантові проекти в рамках Програми розвитку Організації 
Об’єднаних Націй (ПРО ООН):  

- «Створення інноваційного лінгафонного кабінету в школі с. Мамалига» в 
контексті Проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та 
Одеської областей» у 2019 році.  



- «Енергозберігаючі заходи в школі села Мамалига» у 2010 році. 

Сюди ще можна додати нещодавно створену неформальну молодіжну 
волонтерську групу  «Мамалига, спільними зусиллями», адміністратор член 
нашої молодіжної групи Ірина Паскарюк. Мета цієї групи: покращення 
добробуту села. Вони вже були активними учасниками екологічної акції та 
власними зусиллями засадили алею беріз та міні-липовий парк у с. Мамалига; 
облаштували лавочки біля збербанку. Це – їх хороший дебют і чекаємо ще 
більш вагомих заходів. 

Етнокультурний компонент  включає знання молоддю мови,  літератури, 
історії, його традицій, звичаїв, особливостей  культури, а також сучасні етнічні 
процеси, культури інших народів, що проживають у громаді. Про історичний 
аспект розвитку молоді в громаді можна сказати, що він  характеризувався 
розмаїттям та має свої корені в кожному населеному пункті. 

До історії можна вже віднести відомий Народний аматорський хор с. 
Подвірне, який протягом багатьох років приймав активну участь у конкурсах 
різних рівнів.  

 На базі клубів в кожному селі були створені танцювальні, вокальні 
колективи, театральні колективи. Часто проводилися вечорниці, співалися 
обрядові пісні. 

Можливості залучення фінансування в ОТГ провадиться на основі участі 
у проєктах, які фінансуються з кошти:   

  - Місцевого інвестування, що здійснюється ОМС за кошти місцевих 
бюджетів, позичкових коштів, а також комунальними підприємствами й 
установами за власні і позичкові кошти; 
  - Державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів; 
Іноземного  інвестування,  що  здійснюється  іноземними  державами,  агенціям
и,  юридичними особами та громадянами іноземних держав; 

  Спільного  інвестування,  що  здійснюється  юридичними  особами  та  гром
адянами  України, юридичними особами та громадянами іноземних держав. 
 



 

 

 
 

Шановні присутні,  наша робоча група представила вам результати 
дослідження. Ми провели соціологічний зріз і вивчили потреби молоді громади. 
Підсумуючи, що критично не вистачає молоді нашої громади, відштовхуючись 
від аналізу, ми визначили 10 ідей проектів для вирішення проблем молоді. 
 

 
 


