
Додаток до рішення  

  

від 22.12.2018 р. 

 

ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА 

«МОЛОДЬ БІЛОБЕРІЗЬКОЇ ОТГ»  

НА 2019 РІК 

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, сім̓ї, молоді, культури, спорту та у 

справах дітей 

 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 

лютого 2016 р. №148 (зі змінами від 10.03.2017 

№159)  Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми «Молодь України» на 2016-

2020 роки та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України 

3 Розробник програми Виконавчий комітет Білоберізької сільської ради 

ОТГ  

4 Відповідальний виконавець 

програми 

 

Відділ освіти, сім̓ї, молоді, культури, спорту та у 

справах дітей 

 

5 Учасники програми Відділ освіти, сім̓ї, молоді, культури, спорту та у 

справах дітей 

 

 

6 Термін реалізації програми 2019 рік 

 

7 Перелік бюджетів,які беруть участь 

у виконанні програми  

Кошти бюджету Білоберізької ОТГ 

Кошти обласного бюджету 

Інших джерел не заборонених законом 

 

Підстава для розроблення програми: 

- Конституція України; 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

- Закон України «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» 

- Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» 

- Конвенція ООН про права дитини. 

 

Обґрунтування доцільності розробки Програми 

 

Цільова соціальна Програма «Молодь Білоберізької ОТГ» (далі Програма) розроблена для 

створення сприятливих передумов самовизначення та самореалізації молодих громадян, 

підтримки їх інноваційної діяльності, розвитку молодіжного руху, учнівського самоврядування, 

новітніх механізмів підтримки молоді на території Білоберізької ОТГ.  

Програма ґрунтується на аналізі проблем розвитку молоді та враховує перспективи 

розвитку молодіжної політики білоберізької ОТГ. Програма побудована з урахуванням вікових 

меж молоді віком від 14 до 35 років включно, у тому числі дітей віком від 14 до 18 років. 

 

Цільовими групами Програми є: 



- молодь віком від 14 до 35 років, яка постійно проживає або навчається на території 

Білоберізької ОТГ; 

- молодіжні формування, учнівське самоврядування; 

- молодь з обмеженими фізичними можливостями; 

- структурні підрозділи Білоберізької сільської ради ОТГ, з якими контактує молодь громади. 

 

Мета Програми 

 

Забезпечити сприятливі передумови для життєвого самовизначення та самореалізації 

молодих громадян; сформувати рівень позитивного світогляду молоді на основі почуття 

патріотизму, національної свідомості, духовно-моральних, культурних, загальнолюдських 

цінностей; підтримати молодіжні ініціативи на території Білоберізької ОТГ. 

 

Шляхи і способи досягнення мети Програми 

 

Досягнення мети Програми буде забезпечуватись через: 

- спільну та скоординовану діяльністю структурних підрозділів Білоберізької сільської ради 

ОТГ з інститутами громадянського суспільства, молодіжними формуваннями, організаціями, 

установами, закладами, що працюють з молоддю, волонтерами та безпосередньо молоддю ОТГ; 

- фінансування молодіжних ініціатив та проектів; 

- впровадження новітніх інструментів розвитку молоді; 

- залучення молоді до вирішення соціально-значущих питань громади; 

- поширення молодіжного волонтерства на території громади. 

 

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль 

на таких пріоритетних напрямах: 

 

Пріоритет 1. Розвиток молодіжного руху та неформальної освіти. Передбачається 

проведення заходів спрямованих на створення умов для розвитку і самореалізації особистості, 

підтримки молодіжних ініціатив та проектів, поширення молодіжного волонтерства. 

 

Пріоритет 2. Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного 

дозвілля. Передбачається проведення заходів спрямованих на безпосередню участь молоді у 

відродженні і розвитку культурних і духовних цінностей, охорону та відтворення 

навколишнього природного середовища, активного та корисного відпочинку. 

 

Завдання і заходи 

 

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблем та досягнення 

мети Програми, наведені у Додатку 2. 

 

Очікувані результати, ефективність Програми 

 

Виконання програми дасть змогу: 

- збільшити кількість молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового 

способу життя та культури здоров’я; 

- реалізувати потенціал молоді у креативних ідеях, ініціативах та проектах; 

- активізувати молодіжний рух, забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми 

суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості; 

- створити умови для безпечного та корисного відпочинку молоді; 

- знизити рівень антигромадських, негативних проявів серед молоді. 

 



Фінансування програми 

 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Білоберізької сільської 

ради ОТГ, виходячи з можливостей їх дохідної частини, та інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством. 

 

Механізм виконання та контроль 

 за реалізацією програми 

 

Координацію діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з виконанням цієї програми, 

здійснює Виконавчий комітет Білоберізької сільської ради ОТГ 

Програма реалізується за участю молодіжних формувань, учнівського самоврядування, 

інститутів громадянського суспільства, їх осередків. 

Контроль за  виконанням програми покладається на заступника сільського голови 

Пилипюка Василя Васильовича  

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ 

Відділ освіти, сім̓ї, молоді, культури, спорту та у справах дітей виконавчого комітету 

Білоберізької сільської ради ОТГ. 

  



Додаток 1 до Програми 

 

ПАСПОРТ  

ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

«МОЛОДЬ БІЛОБЕРІЗЬКОЇ ОТГ»  

НА 2018 РІК 

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, сім̓ї, молоді, культури, спорту та у 

справах дітей  виконавчого комітету сільської 

ради ОТГ 

 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 

лютого 2016 р. №148 (зі змінами від 10.03.2017 

№159)  Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми «Молодь України» на 2016-

2020 роки та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України 

3 Розробник програми Виконавчий комітет Білоберізької сільської ради 

ОТГ 

 

4 Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, сім̓ї, молоді, культури, спорту та у 

справах дітей 

 

5 Учасники програми  Відділ освіти, сім̓ї, молоді, культури, спорту та у 

справах дітей виконавчого  комітету сілької ради 

ОТГ, молодіжна рада при Білоберізькій сільській 

раді ОТГ 

 

 

 

6 Термін реалізації програми 2019 рік 

 

7 Перелік бюджетів,які беруть участь 

у виконанні програми  

Кошти бюджету Білоберізької ОТГ 

Кошти обласного бюджету 

Інших джерел не заборонених законом 

 

 

Роки 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

обласний бюджет місцеві бюджети 
інші 

джерела 

2019 

 

10 000 – 10 000 – 

 

 

 


