РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(сорокова сесія)

РІШЕННЯ
28 грудня 2017

м. Рубіжне

№ 40/4

Про затвердження міської цільової
Програми підтримки молоді
на 2018-2020 роки

У зв’язку зі схваленням Урядом України проекту Основних напрямків
бюджетної політики на 2018-2020 роки, що передбачає перехід до середньострокового бюджетування та відповідно до п.18 Прикінцевих та перехідних
положень Бюджетного кодексу України про встановлення програмно-цільового
методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, враховуючи рішення
Рубіжанської міської ради «Про затвердження міської цільової Програми підтримки
молоді на 2017-2020 роки», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, пп. 1, 3 ч. 3 ст. 50, ч. 1 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити міську цільову Програму підтримки молоді на 2018-2020 роки
(надалі – Програма) (додається).
2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при затвердженні
місцевого бюджету на відповідний рік.
3. Щорічно головному розпоряднику бюджетних коштів Програми, відділу
культури молоді та спорту Рубіжанської міської ради, звітувати у першому кварталі
року, наступного за звітним, перед міською радою про хід виконання Програми.
4. Рішення Рубіжанської міської ради «Про затвердження міської цільової
Програми підтримки молоді на 2017-2020 роки» від 21.12.2016 № 21/3 вважати
таким, що втратило чинність з 01.01.2018 року.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію Рубіжанської міської ради із соціальних питань.

Секретар міської ради

В.І. Соловйов

Додаток
до рішення Рубіжанської міської ради
від 28 грудня 2017 № 40/4

МІСЬКА
ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ МОЛОДІ
НА 2018-2020 РОКИ

м. Рубіжне

Загальна частина
Молодь є важливою складовою громади міста, носієм інтелектуального потенціалу,
визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути
активною та творчою значною мірою залежить процес розвитку м. Рубіжне.
Міська цільова Програма підтримки молоді на 2018-2020 роки (далі – Програма)
розроблена з метою проведення цілісної молодіжної політики у місті, визначеної Законом
України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”,
Державною цільовою соціальною програмою “Молодь України” на 2016-2020 роки та
іншими законодавчими, нормативними актами щодо створення сприятливих умов для
розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та
національно-патріотичної свідомості.
Програма визначає орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням духовнокультурного та фізичного розвитку молоді, формуванням морально-правової культури і
профілактикою негативних явищ у молодіжному середовищі тощо.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови не тільки
демократичної держави, а й міста в цілому. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які
відбуваються в молодіжному середовищі, існує ряд проблем.
Основна проблема полягає в тому, що на сьогодні стан молодіжної політики не
відзначається особливою активністю та послідовністю.
Зокрема, проблемами, які потребують розв’язання, є:
- несистемний характер формування у молодих людей громадянської позиції та
національно-патріотичної свідомості;
- низький рівень духовності та культури;
- відсутність у молоді мотивів та навичок до самостійного отримання знань;
- низький рівень професійної орієнтації молоді;
- розповсюдження серед молоді соціально негативних форм поведінки;
- поширення соціально шкідливих хвороб;
- низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля;
- слабка інтегрованість молоді міста у європейське та світове молодіжне співтовариство.
Саме тому пріоритетом молодіжної політики в місті має стати створення умов для
розвитку соціальної активності молоді, включення її в процес вирішення власних проблем і
проблем міста, області, держави.
Принциповою позицією є активізація молоді, розвиток її моральних якостей за
рахунок активної участі в житті суспільства.

Мета Програми
Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста Рубіжного,
формування її громадянської позиції та національно – патріотичної свідомості.

Шляхи та засоби розв’язання проблеми
Шляхами та засобами розв’язання проблеми є:
- формування громадської позиції і національно - патріотичне виховання молоді, зокрема у
навчальних закладах і в молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам’яті;
популяризація української культури і народних традицій; усвідомлення національної
своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності;
- підтримка ініціатив молоді Рубіжного, створення умов для її творчого і духовного
розвитку, інтелектуального самовдосконалення, підвищення рівня виконавчої майстерності,
формування позитивного іміджу;
- популяризація здорового та безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;
профілактика негативних проявів серед молоді; формування цінностей здорового способу

життя; підвищення рівня поінформованості про соціально-небезпечні захворювання на їх
наслідки;
- орієнтація молоді на здобуття актуальних професій, підвищення рівня поінформованості
та обізнаності молоді в сфері зайнятості;
- пошук, підтримка та розвиток творчих здібностей обдарованої молоді, посилення роботи з
виховання молодого покоління.

Перелік завдань і заходів Програми
Перелік завдань і заходів Програми викладені в додатку 2 до Програми.

Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу збільшити кількість молоді, яка:
- візьме участь у програмах та заходах, спрямованих на національно-патріотичне виховання
та підвищення рівня громадянської свідомості молоді шляхом налагодження системної
освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з молоддю,
інститутів громадянського суспільства, молодіжних працівників, волонтерів;
- буде залучена до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної
зайнятості;
- візьме участь у роботі молодіжних трудових загонів;
- буде охоплена заходами з формування здорового способу життя, профілактики негативних
явищ;
- стане учасниками творчих фестивалів, конкурсів, молодіжних акцій, заходів
патріотичного спрямування тощо;
- візьме участь у проектах, спрямованих на соціальний розвиток молоді, які реалізовують
громадські організації області;
- буде охоплена різноманітними формами змістовного дозвілля.
Крім цього, виконання Програми забезпечить:
- зростання кількості різнопланових молодіжних заходів, семінарів, акцій, фестивалів,
конкурсів тощо;
- активізацію молодіжного руху міста;
- подальший розвиток молодіжного інформаційного простору.

Фінансове забезпечення Програми
Фінансування на реалізацію заходів Програми здійснюється за рахунок коштів
місцевого бюджету в межах видатків, які визначаються щорічно, та коштів інших джерел,
що не суперечать чинному законодавству. Орієнтовний загальний обсяг фінансування з
місцевого бюджету, необхідного для реалізації Програми – 130,419 тис. грн.
Обсяг фінансування заходів є прогнозним. Коригування плану заходів Програми,
термінів їх виконання, а також фінансування заходів програми здійснюватиметься за
необхідністю.
Орієнтовний обсяг
коштів, які
передбачається
залучити для
виконання
програми

Термін реалізації програми за роками,
тис. грн
2018

2019

2020

Місцевий бюджет

37,619

43,9

48,9

Всього,
тис. грн.

130,419

Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація взаємодії учасників Програми покладається на відділ культури, молоді
та спорту Рубіжанської міської ради, контроль – на постійну комісію міської ради із
соціальних питань.
Щороку, в строки, визначені рішенням міської ради, інформація відділу культури,
молоді та спорту про виконання Програми заслуховується на сесії Рубіжанської міської
ради.

Додатки до Програми:
1. Паспорт Програми.
2. Перелік завдань і заходів Програми.
3. Результативні показники реалізації Програми.

Секретар міської ради

В.І. Соловйов

Додаток 1
до Програми
1. Назва Програми
2. Нормативно-правова
основа Програми

3. Ініціатор розроблення
Програми
4. Розробник Програми,
головний розпорядник
бюджетних коштів
5. Відповідальний
виконавець Програми
6.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Міська цільова Програма підтримки молоді на 2018-2020 роки
(нова редакція), затверджена рішенням Рубіжанської міської
ради від __________2017 № _______
Проект Основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020
роки.
Закони України: «Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XІІ, «Про
молодіжні та дитячі громадські організації» від 01.12.1998
№ 281-XIV.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2016
№ 148 «Про затвердження Державної цільової соціальної
програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Розпорядження голови обласної державної адміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
25.05.2016 № 296 «Про затвердження Регіональної цільової
програми «Молодь Луганщини» на 2016-2020 роки»
Виконавчий комітет Рубіжанської міської ради

Відділ культури, молоді та спорту Рубіжанської міської ради
Відділ культури, молоді та спорту Рубіжанської міської ради

7. Термін виконання

Управління освіти Рубіжанської міської ради,
заклади освіти, культури,
навчальні заклади міста,
Рубіжанський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді (далі – РМЦСССДМ),
громадські організації міста Рубіжного,
мешканці міста Рубіжного.
2018 - 2020 роки

8. Джерела
фінансування

Місцевий бюджет, кошти, залучені з інших джерел не
заборонені законодавством (тис. грн.)

Співвиконавці
Програми

Орієнтовний
загальний обсяг
фінансування з
місцевого бюджету,
необхідного для
реалізації Програми
(тис. грн.)
9.

130,419

Секретар міської ради

У тому числі за роками:

2018,
тис. грн.

2019,
тис. грн.

2020,
тис. грн.

37,619

43,9

48,9

В.І. Соловйов

Додаток 2
до Програми

Перелік завдань і заходів Програми

Назва напряму
діяльності

Перелік заходів Програми

Термін
виконання

Виконавці

Місцевий
бюджет

1.Національно-патріотичне виховання молоді
1.1.Проводити навчання, тренінги, семінари,
круглі столи та інші заходи з питань
патріотичного виховання молоді та
популяризації національної культури

1.2.Проведення
молодіжних
культурномистецьких заходів, фестивалів, ігор,
конкурсів під час відзначення державних,
народних і традиційних свят,
з метою
усвідомлення національної своєрідності,
популяризації кращих здобутків національної
культурної і духовної спадщини, героїчного
минулого і сучасного українського народу.
1.3.Виховання у молоді любові до рідного
міста,
країни,
шляхом
проведення
молодіжних фотоконкурсів, фотовиставок,
екскурсій, інформаційних кампаній, виїзних
акцій тощо
1.4.Проводити
заходи,
спрямовані на
відродження та розвиток українського
козацтва, вшанування історичної ролі

Джерела
фінансував
ня

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

Відділ культури,
молоді та спорту,
управління освіти,
навчальні заклади,
заклади освіти та
культури
Відділ культури,
молоді та спорту,
управління освіти,
навчальні заклади,
заклади освіти та
культури

Відділ культури,
молоді та спорту,
управління освіти,
навчальні заклади,
заклади освіти та
культури
Відділ культури,
молоді та спорту,
управління освіти,

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

Місцевий

Орієнтовні обсяги фінансування тис.
грн.

2018

2019

2020

6,5

8,5

9,5

-

-

-

1,5

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

1,5

2,0

2,5

козацтва
у
становленні
української
державності, вивчення традицій і звичаїв
козаків.
1.5.Проводити заходи з метою популяризації
культури,
традицій,
звичаїв,
побуту,
фольклору українського народу

2018-2020

навчальні заклади,
заклади освіти та
культури
Відділ культури,
молоді та спорту,
управління освіти,
навчальні заклади,
заклади освіти та
культури

2. Підтримка молодіжних громадських ініціатив та
розвиток громадянського суспільства
2.1. Сприяння участі молодіжних лідерів,
представників
молодіжних
громадських
організацій,
органів
студентського
самоврядування в обласних, всеукраїнських
форумах, зльотах, конференціях з метою
розширення міжрегіональних зв’язків
2.2. Забезпечити проведення щорiчного
конкурсу проектiв програм, розроблених
молодiжними та дитячими громадськими
організаціями, органами студентського та
учнівського
самоврядування
стосовно
реалізації напрямів молодіжної політики у
місті
2.3. Організація та проведення проекту для
молоді «Секрети успіху - зустрічі з відомими
та успішними рубіжанами»
2.4. Реалізація молодіжного проекту «Школа
місцевого та студентського самоврядування
«Лідер майбутнього»

2.5. Проведення молодіжних форумів,
конференцій, слухань, зльотів, тренінгів з
метою
налагодження
конструктивного
молодіжного співробітництва на різних
рівнях

2018-2020

бюджет

Місцевий
бюджет

1,5

2,0

2,5

Місцевий
бюджет

8,0

9,5

10,5

-

-

-

6,0

7,0

7,5

Відділ культури,
молоді та спорту

Місцевий
бюджет

Відділ культури,
молоді та спорту

Місцевий
бюджет

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

Відділ культури,
молоді та спорту

Місцевий
бюджет

-

-

-

Відділ культури,
молоді та спорту,
навчальні заклади,
громадські
організації
Відділ культури,
молоді та спорту,
громадські
організації

Місцевий
бюджет

1,0

1,5

1,5

1,0

1,0

1,5

Місцевий
бюджет

3. Популяризація та утвердження здорового та
безпечного способу життя та культури здоров’я серед
молоді
3.1.
Забезпечувати
проведення
профілактичних лекцій, бесід, тренінгів щодо
2018-2020
пропаганди здорового способу життя для
учнів та студентів, організовувати зустрічі,
круглі столи, семінари, тренінги
3.2.Проводити інформаційно-профілактичні,
просвітницькі
заходи
та
видавати
поліграфічну продукцію з формування
навичок відповідальної безпечної поведінки
та попередження можливих негативних дій
відносно здоров'я
3.3. Проведення масових та групових
заходів,
культурно-мистецьких
акцій,
місячників, спрямованих на утвердження
здорового та безпечного способу життя та
культури здоров’я серед молоді

3.4.Систематично проводити заходи для
молоді, у тому числі для учнівської та
студентської молоді, з питань ВІЛ/СНІДу,
вживання
алкоголю,
наркотиків
та
тютюнопаління

3.5.Організовувати заходи з популяризації
здорового способу життя, змістовного
активного дозвілля, в т.ч.: туристичні
походи,
інформаційно-освітні
форуми,
зустрічі з відомими особистостями, оздоровчі
акції, молодіжні форуми, культурно-масові
фестивалі, тематичні шоу-програми, інші

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

Відділ культури,
молоді та спорту,
управління освіти,
РМЦСССДМ,
навчальні заклади,
заклади освіти
Відділ культури,
молоді та спорту,
управління освіти,
РМЦСССДМ,
навчальні заклади,
заклади освіти
Відділ культури,
молоді та спорту,
управління освіти,
РМЦСССДМ,
навчальні заклади,
заклади освіти,
культури та спорту
Відділ культури,
молоді та спорту,
управління освіти,
РМЦСССДМ,
навчальні заклади,
заклади освіти та
культури
Відділ культури,
молоді та спорту,
управління освіти,
РМЦСССДМ,
навчальні заклади,
заклади освіти,
культури та спорту

Місцевий
бюджет

9,0

9,2

10,0

Місцевий
бюджет

-

-

-

Місцевий
бюджет

1,6

1,7

1,8

Місцевий
бюджет

1,9

2,0

2,2

Місцевий
бюджет

2,0

2,0

2,0

3,5

3,5

4,0

Місцевий
бюджет

4.
Створення
сприятливого
забезпечення зайнятості молоді

середовища

4.1.Сприяння
діяльності
трудових загонів

Місцевий
бюджет

1,2

1,7

1,9

Відділ культури,
молоді та спорту

Місцевий
бюджет

-

-

-

Відділ культури,
молоді та спорту,
відділ економіки
Відділ культури,
молоді та спорту,
міський центр
зайнятості,
навчальні заклади
Відділ культури,
молоді та спорту

Місцевий
бюджет

0,7

1,0

1,2

0,5

0,7

0,7

-

-

-

Місцевий
бюджет

-

-

-

Місцевий
бюджет

11,919

13,5

15,5

Місцевий
бюджет

4,0

4,5

4,5

3,919

4,5

4,5

для

молодіжних
2018-2020

4.2.Проведення міського конкурсу бізнеспланів підприємницької діяльності серед 2018-2020
молоді
4.3.Організація та проведення нарад, круглів
столів, форумів, тренінгів і семінарів з
питань зайнятості для надання молоді 2018-2020
теоретичних знань та практичних навичок з
питань працевлаштування
4.4.Забезпечення реалізації молодіжного
проекту «Відкрита влада» з метою набуття
2018
практичних навичок та знань щодо роботи
органів місцевого самоврядування
4.5.Здійснення заходів із залучення молоді до
волонтерської діяльності
2018-2020

Відділ культури,
молоді та спорту

5.
Створення
умов
для
інтелектуального
самовдосконалення
молоді,
творчого
розвитку
особистості, дозвілля молоді
5.1.Сприяння
проведенню
заходів,
спрямованих на підтримку талановитої та
обдарованої молоді (фестивалі, конкурси,
форуми, КВК тощо)
5.2.Популяризація серед студентської молоді
інтелектуальних
форм
відпочинку,
пропаганда розумово-корисного дозвілля
серед молоді, проведення молодіжних
турнірів з брейн-рингу, «Що? Де? Коли?»,
інтелектуальних ігор, турнірів. Сприяння
участі команд в турнірах, фестивалях, іграх
обласного, всеукраїнського рівнів

2018-2020

2018-2020

Відділ культури,
молоді та спорту,

Відділ культури,
молоді та спорту,
управління освіти,
навчальні заклади,
заклади освіти та
культури

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

5.3.Організовувати заходи з популяризації
молодіжної творчості, зокрема, літературні
вечори,
фотовиставки,
рок-концерти,
фестивалі сучасної молодіжної культури,
танцювальні
майстер-класи,
флешмоби,
квести та інші
5.4.Проведення заходів до Дня молоді та
Дня Студента

2018-2020

Відділ культури,
молоді та спорту,
навчальні заклади,
заклади освіти та
культури

Відділ культури,
молоді та спорту,
2018-2020 навчальні заклади,
заклади культури та
спорту

6. Формування інформаційного простору для реалізації
молодіжної політики
6.1 Інформаційне забезпечення висвітлення в
ЗМІ реалізації заходів Програми
6.2 Виготовлення та розповсюдження
рекламної
продукції,
спрямованої
на
реалізацію основних напрямів молодіжної
політики
6.3 Проведення соціологічних досліджень з
питань соціального становлення молоді

Секретар міської ради

Постійно

Відділ культури,
молоді та спорту
Відділ культури,
молоді та спорту

2018-2020

2018,
2020

Відділ культури,
молоді та спорту

Місцевий
бюджет

2,0

2,0

3,5

Місцевий
бюджет

2,0

2,5

3,0

Місцевий
бюджет
Місцевий
бюджет

1,0

1,5

1,5

-

-

-

Місцевий
бюджет

1,0

1,5

1,5

-

-

-

Місцевий
бюджет

В.І. Соловйов

Додаток 3
до Програми

Результативні показники реалізації Програми
Найменування завдання

Очікуваний результат

виховання Підвищення
рівня
громадської
активності
та
національно
патріотичної свідомості серед молоді,
створити морально-етичні засади для її
всебічного розвитку. Утверджений
патріотизм, духовність, моральність та
формування
загальнолюдських
цінностей
Підтримка молодіжних громадських Збільшиться кількість молоді, яка
ініціатив та розвиток громадянського стане учасниками творчих фестивалів,
суспільства
форумів,
конференцій,
конкурсів,
проектів, молодіжних акцій, заходів
патріотичного спрямування тощо
Популяризація
та
утвердження Збільшення кількості молоді, яка веде
здорового та безпечного способу здоровий спосіб життя. Пропаганда та
життя та культури здоров’я серед формування здорового способу життя
молоді
серед молоді, свідоме ставлення
молоді до збереження здоров’я,
боротьби із шкідливими звичками
Створення сприятливого середовища Активізація молоді, розвиток її
для забезпечення зайнятості молоді
особистих якостей за рахунок активної
участі в житті суспільства, буде
залучена до волонтерства як форми
суспільно
значущої
діяльності
вторинної зайнятості

Кількість молоді залученої до заходів,
в тому числі за роками:
Усього
2018,
2019,
2020,
відсотків
%
%
%

Національно-патріотичне
молоді

10,1

10,9

11,8

18,5

5,5

6,2

6,8

12,9

3,8

4,3

4,8

25,0

7,4

8,3

9,3

32,8

Створення умов для інтелектуального Забезпечення змістовного дозвілля
самовдосконалення молоді, творчого молоді, підтримка талановитої та
розвитку особистості, дозвілля молоді обдарованої молоді, популяризація
молодіжної творчості
Формування
інформаційного Підвищити рівень освіченості молоді,
простору для реалізації молодіжної формування позитивно орієнтованих
політики
культурних потреб молоді

Секретар міської ради

26,7

8,1

9,2

9,4

-

-

-

-

В.І. Соловйов

