МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРЕТЯ СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23 грудня 2015 року

№ 27
м. Мала Виска

Про затвердження районної цільової
соціальної Програми «Молодь
Маловисківщини» на 2016-2020 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та розглянувши поданий районною державною адміністрацією
проект районної цільової соціальної Програми «Молодь Маловисківщини» на 2016-2020
роки,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну цільову соціальну Програму «Молодь Маловисківщини» на 20162020 роки ( далі – Програма ), що додається.
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання показників Програми та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з
соціальних та гуманітарних питань.

Голова районної ради

С.Сосновська
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
23 грудня 2015 № 27

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
«МОЛОДЬ МАЛОВИСКІВЩИНИ»
на 2016-2020 роки
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І.Вступ
Районну цільову соціальну Програму «Молодь Маловисківщини» на 2016 – 2020 роки
(далі-Програма) розроблено відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні» та інших нормативно-правових актів.
Враховуючи вимоги сьогодення, коли молодь згуртовується під час проведення
патріотичних акцій, прагне до милосердя та мирного співіснування, важливою є підтримка
ідей активістів молодіжного руху та творчих особистостей. Молодь є однією з
найуразливіших груп населення, і через відсутність коштів не може в повній мірі реалізувати
свій творчий потенціал.
З метою реалізації районної соціальної програми «Молодь Мавловисківщини» в
попередній період-у 2009-2015 роках проведено таку роботу: акції „Молодь обирає
здоров”я”,
„Молодь за здоровий спосіб життя” , в рамках яких проведено конкурси
малюнків та плакатів, засідання «круглого столу» за участю працівників РЦ СССДМ та
керівників структурних підрозділів РДА. На території району розповсюджено поліграфічну
продукцію акції „Відповідальність починається з мене”, перевірено торгові точки з метою
попередження продажу неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів.
З метою патріотичного виховання молоді проведено конкурс творчих робіт„Болить
душа за Україну”, за підсумками конкурсу організовано виставку письмових робіт та
малюнків, учасники конкурсу відзначені грамотами сектору молоді та спорту
райдержадміністрації. Проведено зустрічі із авторами колективної збірки «І плаче росами
земля.Хроніки АТО». Організовано екскурсійні поїздки історичними місцями
Кіровоградщини.
З метою підтримки обдарованих дітей та молоді проведено виставки та конкурси
декоративно-ужиткового мистецтва, конкурси читців, читачів, юних поетів, художників,
заходи з інсценізацією творів, присвячені 200-річчю з Дня народження Тараса Шевченка та
170-річчю з Дня народження Івана Карпенка-Карого, літературні години, з метою
вшанування пам”яті земляків: Володимира Бровченка, Оксани Степаненко, Валентини
Левченко-Дигас та інше.
У 2009 році проведено 5 заходів , всього використано коштів 1681 грн.53 коп.У 2010
та 2011 роках проведено по 10 заходів, використано по 3000 грн. У 2012 році проведено 20
заходів, використано коштів з районного бюджету 9,5 тис.грн. У 2013 році кошти на
Програму не виділялися. У 2014 році проведено 37 заходів, використано коштів з районного
бюджету 13700 грн. Протягом січня-жовтня 2015 року проведено 36 заходів, використано –
12,4 тис.грн. Протягом 2009-2015 років використано коштів з районного бюджету - 43,2
тис.грн.
Продовжуючи кращі традиції роботи з дітьми та молоддю, слід залучати молодих осіб
до громадського життя району , дати можливість реалізувати свої творчі та інтелектуальні
здібності.
ІІ.Мета і завдання Програми
Метою Програми є :формування у молоді високої національно-патріотичної
свідомості та національної гідності, сприяння вирішення питання щодо зайнятості молоді,
залучення дітей і молодих осіб до здорового способу життя та розвитку їх творчих
здібностей.
Основними завданнями Програми є:
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1) утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських
принципів, що передбачає формування патріотичності виховання, та зміцнення національної
свідомості молоді, утвердження моральних цінностей молодих людей;
2) пропаганда здорового способу життя, що передбачає забезпечення проведення
просвітницької діяльності профілактичного спрямування та профілактику соціально-небезпечних
хвороб;
3) створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, що передбачає
сприяння працевлаштуванню молоді та створення умов для професійної орієнтації;
4) підтримка молодіжних та дитячих організацій, активізація молодіжного та дитячого рухупідтримка проектів програм, які спрямовані на вирішення проблем молоді, її соціального
становлення та розвитку, що розроблені молодіжними та дитячими громадськими організаціями, а
також залучення представників молодіжного і дитячого руху до вирішення проблем юних жителів
району.
5) інтелектуальний та творчий розвиток особистості, що передбачає:
- підтримку обдарованої молоді та сприяння її творчому та інтелектуальному розвитку;
- пропагування кращих здобутків національної та світової культурної спадщини;
- розвиток громадської активності та громадянської свідомості молоді.
Кожний із цих напрямів розкривається у Програмі низкою конкретних заходів, що
відображають очікувані результати.
Враховуючи курс держави на децентралізацію влади, ключовим для ефективної
реалізації Програми стане питання розробки, на її основі, спільних заходів влади і
громадськості щодо вирішення проблем молоді, затвердження їх в установленому порядку,
передбачивши у місцевих бюджетах видатки на їх реалізацію, виходячи з можливостей
території.
Фінансування Програми передбачається також здійснювати за рахунок
спонсорів і меценатів.

місцевих

ІІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися у межах коштів, що
передбачатимуться у відповідних бюджетах на програми і заходи державних органів у
справах молоді, а також із залученням інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України.
Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися, виходячи з необхідності
забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів програми , орієнтовних
витрат на їх реалізацію.
Роки виконання Програми: Загальна к-сть коштів:
2016
52,0 тис.грн.
2017
52,0 тис.грн.
2018
52,0 тис.грн.
2019
52,0 тис.грн.
2020
52,0 тис.грн.
Всього
260,0 тис.грн

Кошти районного бюджету
39,0 тис.грн.
39,0 тис.грн.
39,0 тис,грн.
39,0 тис.грн.
39,0 тис.грн.
195,0 тис.грн.
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ІV.Очікувані результати
Реалізація Програми дасть змогу залучити молодь до культурного та інтелектуального
життя району, заходів патріотичного спрямування, забезпечить вплив на формування
здорового способу життя дітей та молоді.
Виконання Програми дасть можливість:
- зміцнити патріотичні настрої у свідомості молодих людей;
- підвищити рівень громадської активності, морально-етичних засад;
- створити сприятливі передумови для підвищення рівня свідомого ставлення молоді
до збереження здоров»я, боротьби із шкідливими звичками;
- залучати ресурс громадських організацій до проведення заходів та акцій за участю
молоді;
- підвищити рівень якості надання послуг молоді щодо профорієнтації та
працевлаштування.
V. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми покладається на сектор молоді та спорту
райдержадміністрації, який , в особі керівника , несе відповідальність за виконання і кінцеві
результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і
методи координації виконання Програми.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило
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Додаток 1
до районної цільової соціальної
Програми «Молодь Маловисківщини»
на 2016 – 2020 роки

ПАСПОРТ
районної соціальної Програми «Молодь Маловисківщини» на 2016- 2020 роки
1.

Програма затверджена:

2.

Ініціатор розроблення Програми

3.
4.

Дата, номер і назва розпорядження голови
райдержадміністрації про розроблення
Програми
Розробник Програми

5.
6.

Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець Програми

7.

Учасники Програми

8.

Терміни реалізації Програми
Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)

8.1.
9.
10.

11.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми, усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
кошти міського, селищного та сільських
бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування Програми

Рішення районної ради від
23 грудня 2015 року № 27
Сектор молоді та спорту
райдержадміністрації
Від 3 грудня 2015 року №365р
.
Сектор молоді та спорту
Маловисківської
райдержадміністрації
Шевченко С.Г.- завідувач
сектору молоді та спорту
райдержадміністрації
Структурні підрозділи
райдержадміністрації
гуманітарного напрямку,
Маловисківський районний
центр зайнятості
2016-2020 роки
І етап - 2016-2018 рр
ІІ етап - 2019 рр
ІІІ етап - 2020 рр
Районний бюджет
260,0 тис.грн.

195,0 тис.грн.
65 тис.грн.
Районний бюджет, кошти не
бюджетних джерел

Додаток 2
до районної цільової соціальної
Програми «Молодь Маловисківщини»
на 2016 – 2020 роки

Ресурсне забезпечення районної цільової соціальної програми
«Молодь Маловисківщини» на 2016-2020 роки

Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання програми
1
Обсяг ресурсів, усього тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет

(назва програми)
Етапи виконання програми
І

ІІ

ІІІ
2020 рік
6

Усього витрат на
виконання програми

2016 рік
2

2017рік
3

2018 рік
4

2019 рік
5

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

260,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

195 ,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

65,0
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обласний бюджет
районний бюджет
міський, селищний та сільські
бюджети
кошти не бюджетних джерел
Примітка:
1.
2.

У випадку, якщо програма виконується в один етап графи 5,6 не заповнюються.
Розраховані обсяги фінансування програми повинні відповідати обсягам коштів на виконання заходів програми, визначених у графі 7 додатка 4 до Порядку.
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Додаток 3
до районної цільової соціальної
Програми «Молодь Маловисківщини»
на 2016 – 2020 роки
Напрями реалізації та заходи районної соціальної програми «Молодь Маловисківщини» на 2016-2020 роки
№
з/п

1
1.

2.

Назва напряму
реалізації
(пріоритетні
завдання)

2
Утвердження
патріотизму,
духовності,
моральності та
формування
загальнолюдських
принципів

Пропаганда здорового
способу життя

Перелік заходів
Програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

3
Проводити
заходи
(акції,
походи,
екскурсії, зустрічі) з
метою
формування
патріотичного
виховання молоді та
зміцнення
національної
свідомості,
утвердження
моральних цінностей
молоді.

4

5
Сектор молоді та
спорту, відділ
освіти, відділ
культури і туризму
РДА

1.З метою розвитку
державногромадського
управління освітою
забезпечити дієву
співпрацю між
батьківськими
громадськими

2016
2017
2018
2019
2020

6
Районний бюджет

Сектор молоді та
спорту РДА, відділ
освіти РДА, РЦ
СССДМ

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
грн., в тому числі:
І етап: 2016 -2018р. -156 тис. грн.
ІІ етап:2019—52 грн
ІІІ етап: 2020.р. –52 грн.
7
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8

Кошти не бюджетних
джерел

2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020

Джерела
фінансування

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

Районний бюджет
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
Кошти не бюджетних

Очікуваний
результат

8
Зміцнення
патріотичних
настроїв молоді,
підвищення
рівності
громадської
активності,
залучення до
заходів 80%
молоді

Залучення
якнайбільшої
кількості молоді
до збереження
здоров’я,
боротьби зі
шкідливими
звичками

9
організаціями,
учнівським
самоврядуванням та
педагогічною
громадою для
вирішення проблем
молоді.

3.

Створення
сприятливого
середовища для
забезпечення
зайнятості молоді

2. Проводити у
навчальних закладах
району групову
(лекції, бесіди,
тренінги) та
індивідуальну
(консультації) роботу
з профілактики
негативних явищ у
молодіжному
середовищі
3. Підвищувати рівень
знань молоді про
згубний вплив
наркотиків на
організм людини
шляхом проведення
широкої
інформаційнопросвітницької
кампанії,проведення
акції «Молодь за
здоровий спосіб
життя»
1.Проводити роботу
щодо профорієнтації і
працевлаштування
молоді,
підтримки
розвитку
її
підприємницьких
ініціатив та залучення

джерел
2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

Сектор молоді та
спорту РДА, відділ
освіти РДА,
районний центр
зайнятості

Районний бюджет
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8

Підвищення рівня
якості надання
послуг молоді у
сфері
працевлаштуванн
я та підтримки
підприємницьких
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молоді
до
фермерської
діяльності.
2.Організовувати
проведення виставок,
конкурсів
бізнеспланів,
семінарів,
конференцій, засідань
„за круглим столом” з
питань забезпечення
зайнятості
та
підтримки
підприємницьких
ініціатив для молоді.
4.

5.

Підтримка
молодіжних та
дитячих організацій,
активізація
молодіжного та
дитячого руху

Інтелектуальний та
творчий розвиток
особистості

1.Надавати підтримку
щодо
реалізації
програм молодіжних і
дитячих громадських
організацій
та
об’єднань,
творчих
спілок, які спрямовані
на
правове
та
моральне виховання
молоді.
2.Інформувати молодь
щодо розвитку
молодіжного та
дитячого руху.
Забезпечити
проведення
фестивалів, конкурсів
з
різних
жанрів
мистецтв,
виставок
молодих
митців,
проведення
чемпіонатів

Кошти не бюджетних
джерел
2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

ініціатив
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

Сектор молоді та
спорту РДА,
громадські
організації

Районний бюджет
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8

Залучення молоді
до активної
діяльності у
громадських
організаціях

Кошти не бюджетних
джерел
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020

Сектор молоді та
спорту РДА, відділ
освіти РДА, відділ
культури та
туризму РДА

Районний бюджет
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
Кошти не бюджетних

Виявлення,
розвиток та
підтримка
творчих
здібностей молоді
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«Що?Де?Коли?»,куль
турно-мистецьких
заходів, спрямованих
на
підтримку
розвитку і виявлення
творчих
здібностей
молоді та організацію
її
культурного
дозвілля.

джерел
2016
2017
2018
2019
2020

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

