ПРОЕКТ
П’ята сесія Знам’янської міської ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ
від

2016 року

№
м. Знам`янка

Про затвердженняМіської комплексної
програми «Молодь Знам‟янщини» на
на 2016-2017 роки
Відповідно до Закону України від 5 лютого 1993р.№2998 «Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Указу Президента України від
18 листопада 2003р.№1281 «Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 20042008 роки», від 4 грудня 1996р. №1165/96 «Про додаткові заходи щодо реалізації
державної молодіжної політики», з метою створення умов для розвитку та становлення
молоді в місті, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада

В и р і ш и л а:
1. Зняти з контролю рішенняміськоїради від 28 листопада 2008 року №789 «Про
затвердженняМіськоїкомплексноїпрограми «Молодь Знам‟янщини» на 2009–2015
роки», як таке, щовиконане.
2. ЗатвердитиМіськукомплекснупрограму «Молодь Знам‟янщини» на 2016-2017роки
(додається).
3. Міськомуфінансовомууправлінню (нач.Т.Іваськів)
 під час формуванняміського бюджету на 2016-2017 роки передбачатиокремим
рядком кошти на фінансуваннязазначеноїпрограми;
 фінансуваннявидатків на підготовку та проведеннязаходів, в рамках
виконанняпрограми, проводити через відділмолоді та спорту.
4. Залученимдо виконаннязазначеноїпрограмивідділам, управлінням та службам
надаватиінформаціювідділу у справах сім‟ї, молоді та спорту до 1 січнящороку.
5. Відділумолоді та спорту (нач.Р.Ладожинська) направитизвітнуінформацію про
хідвиконаннязазначеноїпрограми на адресу управліннямолоді та спорту ОДА до 10
січнящороку.
6. Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійнукомісію з
питаньосвіти, культури, молоді та спорту (гол.Ю.Сопільняк).
Міський голова

С.Філіпенко
Затверджено
рішенням міської ради
від 2016 р. №

Міська комплексна програма
«Молодь Знам‘янщини» на 2016-2017 роки
1. Загальніположення
Розвиток молодого покоління відбувається на фоні загальних тенденцій
цивілізаційного розвитку: зміни її правового статусу, соціально-економічного становища,

характеру життєдіяльності тощо. Держава, здійснюючи певну політику щодо молоді,
може більшою чи меншою мірою сприяти цьому процесові. Водночас значний відбиток
на його зміст і характер накладають місцеві особливості, конкретні умови і можливості
кожного регіону. Регіональна державна молодіжна політика є окремим системним
напрямом практичної та теоретичної діяльності суб‟єктів такої політики: органів
державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, інших соціальних
інституцій, що функціонують в усіх сферах життєдіяльності молоді (освіта, праця, побут,
відпочинок, духовний та фізичний розвиток, патріотичне виховання тощо), реалізується з
урахуванням умов, специфіки та можливостей регіону – реально утверджує і забезпечує
декларовані і узаконені найвищими законодавчими органами права і свободи молодої
людини, створює ефективні умови для її соціального становлення, розвитку здібностей,
реалізації творчого потенціалу як у власних інтересах, так і конкретного регіону,
суспільства в цілому.
Міська комплексна Програма «Молодь Знам„янщини» на 2016-2017 роки (далі
Програма)розроблена на виконання Закону України від 5 лютого 1993 року№2998 «Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Указу Президента
України від 18 листопада 2003 року №1281 «Про Загальнодержавну програму підтримки
молоді на 2004-2008 роки» від 4 грудня 1996 року №1165/96 «Про додаткові заходи щодо
реалізації державної молодіжної політики» та з метою створення умов для розвитку та
становлення молоді в місті.
2. Визначення термінів
молодь, молоді громадяни - громадяни України віком від 14 до 35 років;
неповнолітні - громадяни віком до 18 років;
соціальне становлення
молоді - процес різнобічного включення молоді в
життєдіяльність суспільства як системи, сприйняття її як елементу цієї системи;
перше робоче місце - місце роботи молодих громадян після закінчення будь-якого
навчального закладу або припинення навчання в ньому, завершення професійної
підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової служби
або альтернативної (невійськової) служби;
молодіжні центри праці - спеціалізовані державні установи, які створюються з метою
вирішення питань працевлаштування молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від
навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перенавчання
та підвищення кваліфікації молоді;
молода сім'я - подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років, або
неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років;
молодіжні громадські організації - об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою
яких є здійснення і захист своїх прав і свобод
та
задоволення
політичних,
економічних, соціальних, культурних та інших спільних інтересів;
молодіжні трудові загони - тимчасові формування, створені з метою забезпечення
вторинної зайнятості молоді у вільний від навчання час.
3. Мета, завдання
Мета: покращення становища та розвиток молоді міста шляхом їх безпосередньої участі,
як у формуванні міської політики відносно питань, які стосуються інтересів молоді, так і у
реалізації діяльності, щодо вирішення цих питань.Здійснення комплексного підходу та
координація спільних дій державних структур та громадських організацій, спрямованих
на проведення в життя державної молодіжної політики на території міста.
Завдання:
 об`єднання та координація зусиль всіх суб`єктів молодіжної політики, з метою
створення сприятливих умов для всебічного розвитку молоді в місті, поліпшення її
добробуту;
 активізація громадського та творчого потенціалу молодої генерації;



сприяння соціальній інтеграції молоді в суспільство в умовах нових економічних
відносин;
 підтримка та сприяння розвитку молодіжного руху в місті;
 підвищення статусу жінок та розвиток гендерних ініціатив;
 запобігання торгівлі людьми шляхом організації семінарів, круглих столів, лекцій,
бесід, відеолекторіїв, розповсюдження відповідної друкованої продукції за участю
громадських організацій;
 підтримка підприємницької ініціативи молоді;
 запобігання поширенню негативних явищ у дитячому та
молодіжному
середовищах та пропаганда здорового способу життя;
 відпрацювання системи організації змістовного дозвілля та патріотичного
виховання молоді.
4. Фінансове забезпечення виконання програми
Видатки, пов`язані з реалізацією Програми, здійснюються за рахунок виділених в
установленому порядку коштів міського бюджету, установ та організацій міста, а також
добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел, незаборонених
законодавством.
Щорічний обсяг коштів на реалізацію Програми визначається рішенням Знам‟янської
міської ради про бюджет м. Знам‟янка на відповідний рік.

Заходи
щодо реалізації державної молодіжної політики
в місті Знам`янка на 2016-2017 роки
1. Організаційно – правове забезпечення реалізації державної молодіжної
політики
1.1 Забезпечити скоординовану діяльність організацій і установ міста, відділів та служб
міськвиконкому, громадських об`єднань з питань реалізації державної молодіжної
політики в місті.
відділ молодіта спорту
Протягом 2016-2017 років
1.2.Організувати та забезпечити проведення у навчальних закладах міста циклу лекцій,
виховних годин та тематичних зустрічей з питань законодавства щодо державної
молодіжної політики.
відділ молодіта спорту
Протягом 2016-2017 років
1.3 Надавати оперативну методичну допомогу навчальним закладам з питань правового
забезпечення життєдіяльності молоді
відділ молодіта спорту
Протягом 2016-2017 років
1.4.Організовувати та проводити круглі столи та семінари з метою надання методичної
допомоги навчальним закладам, установам та організаціям з різних питань
соціальної роботи.
ЦСССДМ
Протягом 2016-2017 років
1.5.Забезпечити підвищення рівня правової культури населення та поінформованості щодо
попередження насильства в сім‟ї шляхом проведення широкомасштабної
інформаційно-просвітницької та роз‟яснювальної роботи.

відділ у справах сім‟ї, молоді та спорту,
ЦСССДМ
Протягом 2016-2017 років
2.Молодь і освіта, забезпечення інтелектуального розвитку
2.1. Проводити консультативну, інформаційно-роз`яснювальну роботу щодо можливості
одержання молодими громадянами пільгових довгострокових кредитів на здобуття
освіти у вищих навчальних закладах різних форм навчання незалежно від форм
власності
відділ освіти
Протягом 2016-2017 років
2.2. Забезпечувати дотримання вимог законодавства України щодо заборони
втручання політичних партій та
релігійних організацій у виховний процес
навчальних закладів.
відділ освіти, відділ молодіта спорту
Протягом 2016-2017 років
2.3.Продовжити практику підтримки обдарованої учнівської молоді шляхом призначення
іменних стипендій учням-переможцям предметних олімпіад з базових предметів
відділ освіти
Протягом 2016-2017 років
2.4.Активізувати роботу учнівського парламенту старшокласників.
відділ освіти
Протягом 2016-2017 років
2.5Налагоджувати співпрацю з молодіжними громадськими організаціями та надавати їм
організаційно-методичну допомогу для забезпечення реалізації заходів в напрямку
патріотичного виховання учнівської молоді в навчальних закладах міста.
відділ освіти, відділ молодіта спорту
Протягом 2016-2017 років
2.6.Забезпечити проведення семінарів, тематичних круглих столів та всеобучів на
актуальні теми в рамках реалізації державної молодіжної політики на території м.
Знам‟янки.
відділ молодіта спорту
Протягом 2016-2017 років
2.7.Здійснювати інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на формування навичок
ефективного спілкування між статями, подолання ґендерних стереотипів щодо
розподілу соціальних ролей у сім‟ї.
відділмолодіта спорту
Протягом 2016-2017 років
3. Розвиток трудової і соціальної активності молоді, та забезпечення її зайнятості
3.1. Забезпечити тимчасову зайнятість безробітної молоді шляхом залучення їх організації
та проведення громадських робіт.
центр зайнятості
Протягом 2016-2017років
3.2.Здійснювати щорічне бронювання робочих місць за рахунок 5% квоти на
підприємствах, установах та організаціях міста для працевлаштування молоді.
центр зайнятості
Протягом 2016-2017 років

3.3.Організовувати та проводити спеціалізовані семінари, тренінги та навчання з основ
підприємницької діяльності для молодих людей, які бажають розпочати власну справу.
центр зайнятості
Протягом 2016-2017років
3.4.Розповсюджувати роздатковийматеріал (листівки, буклети, брошури) з
питаньінформуваннямолодістосовно правил виборупрофесії, методів та
прийомівпошукуроботи, започаткуваннявласноїсправи.
центр зайнятості
Протягом 2016-2017років
3.5.Залучати громадянпризовноговіку, направлених для проходженняальтернативної
служби на відповідних посадах в терцентрі, до соціальногообслуговуванняпенсіонерів.
управління праці та соціального захисту
населення
Протягом 2016-2017років
4. Захист соціально вразливих категорій молоді
4.1.Проводити соціальну роботу з профілактики та попередження поширенню негативних
явищ у молодіжному середовищі. Надавати соціальну допомогу дітям та молоді кризових
категорій.
ЦС
ЦСССДМ, служба у справах дітей, відділ
молоді та спорту
Пості Постійно
4.2. Забезпечити контроль виплати державної соціальної допомоги дітям-сиротам, дітямінвалідам, дітям, позбавленим батьківського піклування та багатодітним сім‟ям.
управління праці та соціального захисту
населення, відділ освіти
Протягом 2016 - 2017 років
4.3. Здійснювати контроль за дотриманням прав неповнолітніх та учнівської молоді з
числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безкоштовно або на
пільговій основі користування об`єктами фізкультури та спорту.
служба у справах дітей, відділ молоді та
спорту
Протягом 2016 - 2017 років
4.4. Організовувати та проводити лекційну роботу з правової тематики в навчальних
закладах міста.
відділ освіти, служба усправах дітей,
ЦСССДМ
Протягом 2016- 2017 років
4.5. Забезпечити участь представників міста в обласному фестивалі творчості для дітей і
молоді з особливими потребами «Повір у себе».
ЦСССДМ
Протягом 2016 - 2017 років
4.6.Надавати індивідуальні консультації по адаптації неповнолітнім та молоді, що
повернулись з місць позбавлення волі та засудженим з іспитовим строком.
Здійснювати соціальне інспектування та супровід осіб даної категорії.
ЦСССДМ
Постійно
4.7.Організувати проведення свята для випускників-сиріт та позбавлених батьківського
піклування„Планета дитинства”.

ЦСССДМ, відділ культури та туризму,
служба у справах дітей
Щороку
4.8.Забезпечити проведення заходів з метою соціальної та психологічної адаптації
випускників школи-інтернату з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування в рамках роботи Школи самостійного життя.
ЦСССДМ
Постійно
4.9.Організувати проведення міського Тижня Дружби “Повір у себе” для дітей з
функціональними обмеженнями вихованцями Знам‟янської спеціалізованої школиінтернату для дітей з наслідками поліомієліту та ДЦП.
ЦСССДМ, відділ культури та туризму
Щороку
4.10. Проводити роботу по інформуванню та рекрутуванню населення з метою розвитку
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування та забезпечити їх соціальний супровід.
ЦСССДМ, служба у справах дітей
Щороку
4.14. Організувати проведення заходів для категорійних дітей та молоді на відзначення
дня Св. Миколая, Міжнародного дня захисту дітей та новорічно-різдвяних свят.
відділ освіти,відділ молоді та спорту,
ЦСССДМ, служба усправах дітей, відділ
культури та туризму
Щороку
5.Поліпшення становища молодої сім`ї та підготовка молоді до подружнього життя
5.1.Забезпечити роботу спеціалізованої служби соціальної підтримки сімей.
ЦСССДМ
Постійно
5.2. Забезпечити роботу консультпунктів на базі пологового відділення жіночої
консультації з питань попередження раннього соціального сирітства та планування
сімейного життя.
ЦСССДМ
Постійно
5.4. Надавати державну соціальну допомогу багатодітним і малозабезпеченим молодим
сім`ям.
управління праці та соц. Захистунаселення
Постійно
5.5.Проводити консультативно-роз`яснювальну роботу та сприяти створенню прийомних
сімей та дитячих будинків сімейного типу.
служба у справах дітей
Постійно
5.6. Здійснювати оцінку потреб сімей, що опинились у складних життєвих обставинах,
результати яких розглядати на засіданні комісії з питань захисту прав.
ЦСССДМ, служба у справах дітей
Протягом 2016 – 2017 років
5.7.Надавати допомогу сім‟ям учасників АТО. Зокрема проведення вивчення їх потреб та
визначення видів соціальної допомоги, яких вони потребують. В разі необхідності
здійснювати супровід сімей учасників АТО
ЦСССДМ, служба у справах дітей

Протягом 2016 – 2017 років
5.8. Забезпечити підготовку та направлення на адресу ОДА пакетів необхідної
документації кандидатів на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
та отримання відзнаки «За сумлінне батьківство».
відділ молоді та спорту
Постійно
6. Сприяннярозвиткудуховності, моральності, формуваннюнаціональноїсвідомості
та змістовногодозвілля
6.1.Сприяти організації оздоровлення вихованців дитячо-юнацької спортивної школи.
відділ молоді та спорту,
КДЮСШ
Щороку, червень-серпень
6.2. Сприяти оздоровленню обдарованої і талановитої молоді, активістів дитячого та
молодіжного руху.
відділ молоді та спорту,
відділ освіти, громадські організації (за
згодою)
Щороку
6.3. Забезпечитиоздоровленнядітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки за рахунокпутівок, виділенихдепартаментом соціальногозахисту
ОДА.
відділ молоді та спорту
Щороку
6.4. Сприяти діяльності громадських та релігійних організацій у проведенні роботи по
вирішенню питань відпочинку та оздоровлення дітей та молоді.
відділ
інформаційної
діяльності
та
комунікацій з громадськістю,відділ молоді
та спорту
Щороку
6.5. Сприяння залученню дітей та молоді до вивчення культурної та історичної спадщини
рідного краю, підтримці дитячих і молодіжних самодіяльних колективів художньої
творчості, діяльності творчих об'єднань і фольклорних колективів.
відділ культури та туризму
Постійно
6.6. Організовувати проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних та
дозвіллєвих, туристично-краєзнавчих заходів, спрямованих на розвиток
інтелектуальних, творчих і спортивних здібностей молоді.
відділ молоді та спорту,
відділ освіти, відділ культури та туризму
Постійно
6.7. Сприяти підтримці діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, їх
спілок, які сприяють розвитку духовності, патріотизму, організації змістовного
дозвілля молоді.
відділ
молоді
та
спорту,відділ
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю,відділ освіти
Постійно

6.8.Сприяти підтримці програм молодіжних громадських організацій та їх спілок,
спрямованих на формування у молоді правової культури, пропаганду соціально
безпечної поведінки молоді, співпрацю з органами внутрішніх справ, залучення
студентської молоді до надання правової допомоги соціально незахищеним
громадянам.
відділ
молоді
та
спорту,
відділ
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю,відділ освіти
Постійно
7. Формуванняздорового способу життямолоді та запобіганнянегативнимявищам у
молодіжномусередовищі
7.1.

Забезпечити здійснення заходів щодо профілактики розповсюдження ВІЛ/СНІДу в
молодіжному середовищі
ЦСССДМ, відділ молодіта спорту, відділ
освіти, відділ культури та туризму,
благодійний фонд“Повернення до життя”(за
згодою)
Щороку(за окремим планом)

7.2. Організовувати та проводити спортивно-масові заходи з різних видів спорту для
дітей, підлітків і молоді
відділ молодіта спорту, відділ освіти,
КДЮСШ
Щороку (за окремим планом)
7.3. Вирішувати питання направлення осіб, які потребують допомоги до обласного
центру соціально-психологічної допомоги
відділ молодіта спорту, ЦСССДМ, служба у
справах дітей
В разі потреби
7.4. Сприяти залученню схильних до правопорушень дітей та молоді до участі у
фізкультурно-спортивних гуртках та спортивно-технічних клубах
відділ молодіта спорту, служба у справах
дітей, відділ освіти
Протягом 2016-2017 років
7.5. Забезпечити проведення профілактичних заходів з метою попередження поширення
дитячої безпритульності, бродяжництва та жебрацтва
служба у справах дітей
Протягом 2016-2017 років
(за окремими планами)
7.6. Проводити роботу по створенню банку даних сімей, що опинились у складних
життєвих обставинах з метою виявлення дітей, які перебувають в особливо складних,
морально-психологічних умовах життя з метою вирішення питання їх особистого
захисту.
ЦСССДМ
Постійно
7.7. Забезпечити організацію систематичної просвітницької роботи щодо пропаганди
здорового способу життя в навчальних закладах міста

ЦСССДМ, відділ освіти, відділ молоді та
спорту
Протягом 2016-2017 років
7.8. Проводити культурно-мистецькі, освітні та молодіжні масові заходи профілактичного
спрямування:
- до Дня боротьбизіСНІДом;
грудень
- до Всесвітньоїакції “16 днівпроти гендерного насильства”
листопад-грудень
- до Міжнародного дня боротьбиізнезаконнимзловживанням наркотиками та
їхнезаконнимобігом;
червень
- до Всесвітнього дня пам`яті людей померлихвідСНІДу
травень
- до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням
травень
ЦСССМ, відділ культури та туризму,
відділ молоді та спорту,відділ освіти,
громадські організації (за згодою)
Протягом року
7.9. Здійснювати комплексні перевірки стану додержання законодавства щодо захисту
суспільної моралі у містах масового відпочинку молоді
відділ молоді та спорту, відділ інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю,відділ освіти,
МРВ УМВС у м.Знам`янка, відділ культури
та туризму,
служба у справах дітей,
відділмолоді
та
спорту,
управління
економіки та власності
Протягом 2016-2017 років
7.10.Організовувати роботу Школи волонтерів для учнівської молоді міста та залучати
їх до здійснення соціально-профілактичної роботи серед молоді міста.
ЦСССДМ
Постійно
7.11.Активізувати роботу «Телефону довіри»
ЦСССДМ
Постійно
8. Підтримкагромадськоїактивностімолоді,
поглибленняспівпраціорганіввиконавчоївлади з громадськимиорганізаціями,
залученнямолоді до роботи на державнійслужбі
8.1. Сприятистворенню та розширеннюмережідитячих та
молодіжнихгромадськихорганізацій

8.2.

відділ
молоді
та
спорту,
відділ
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю,відділ освіти
Протягом 2016-2017 років
Стимулювати розвиток механізму соціального партнерства між органами державної
влади та громадськими організаціями стосовно розробки і реалізації спільних
проектів з питань державної політики щодо дітей, молоді та жінок

відділ молодіта спорту
Постійно
9. Формуванняінформаційного простору для
сприянняреалізаціїдержавноїмолодіжноїполітики
9.1. Висвітлювати стан реалізаціїдержавноїмолодіжноїполітики на сторінкахгазети
“Знам`янськівісті” та на сайті міської ради .
редакція газети “Знам`янськівісті”, відділ
молоді та спорту, відділ освіти
Постійно
9.2.Організовувати інформування широких кіл освіченої та наукової молоді щодо
можливості та умов участі у конкурсі на отримання грантів Президента України та
премії Кабінету Міністрів України для обдарованої молоді.
відділ молодіта спорту
березень–квітеньщороку
9.3.Забезпечення створення та розміщення на території міста та в транспортних засобах
зовнішньої соціальної реклами з питань підготовки молоді до сімейного життя,
формування відповідального батьківства, пропаганди альтернативних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, популяризації здорового
способу життя, забезпечення захисту прав дитини.
ЦСССДМ
Постійно

