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Додаток
до рішення Рубіжанської міської ради
від 28 березня 2018 № 46/18
Інформація
про виконання в 2017 році міської цільової Програми підтримки молоді на 2017-2020 роки
Міська цільова Програма підтримки молоді на 2017-2020 роки (далі Програма) створена з метою розвитку та самореалізації молоді
міста Рубіжного, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості. У зв’язку з застосуванням програмно-цільового
методу в бюджетному процесі рішення Рубіжанської міської ради «Про затвердження міської цільової Програми підтримки молоді на 20172020 роки» від 21.12.2016 № 21/3 визнано таким, що втратило чинність з 01.01.2018 року.
Відповідальним виконавцем Програми є відділ культури, молоді та спорту Рубіжанської міської ради. Виконання завдань
поставлених даною програмою, ведеться у співпраці з управлінням освіти Рубіжанської міської ради, навчальними закладами м. Рубіжне,
Рубіжанським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету, та коштів інших джерел, що не суперечать чинному
законодавству. З міського бюджету на реалізацію Програми було витрачено в 2017 році – 15792,10 грн., заплановано - 37619 грн.(деякі
заходи проводились з частковим фінансуванням або без фінансування).
Виконання заходів Програми надано в таблиці:
Назва
напряму
діяльності

Перелік заходів
Програми

Інформація про виконання
Виконавці

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

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

До Дня Соборності України - підготовлено Рубіжанською ЦБС інформаційна брама «В єднанні сила!»,
інформ-асорті «В кожнім серці - зернині – ми єдина родина і одна Україна на великій землі»;
інформаційний огляд-діалог «Соборна. Вільна. Самостійна», актуальний репортаж «Україно, соборна
державо, сонценосна колиска моя!», відео-бесіда «В нас єдина мета – Україна свята, нездоланна і
сильна!», святковий захід «Соборна Україна – одна на всіх як оберіг», огляд-інформаційна орбіта
національної свідомості «Україна соборна та суверенна», тематичний перегляд «Соборна, вільна,
кольорова».
До Дня пам’яті героїв Крут - проведено літературний реквієм «Згадаймо Крути – двобій між життям і
смертю» метою якого є вшанування подвигу героїв.
День пам’яті Небесної Сотні «Небесна сотня – герої не вмирають» - пройшов День пам’яті Героїв

культури

1.2.Проведення молодіжних
культурно-мистецьких

Відділ
культури,

Небесної Сотні, урочистий захід «Небесна сотня у вирій полетіла», тематичний огляд – історичний
вісник "Україна. Майдан: "Герої на шляху до свободи", поетичний майданчик «Герої не вмирають».
Музейні читання що до пам’яті загиблих Небесної Сотні «Прагнення свободи». Виховні години та
лінійки у школах міста.
Заходи до 100-річчя створення Української Центральної Ради - віртуальний історико-патріотичний
перегляд «Українська Центральна Рада: читай, слухай, дізнавайся», книжкова виставка – довідник
«Україна пише історію», «Україна в полум’ї революції», поличка інформації «Одна, єдина, неподільна,
вільна Україна», бібліограф ЦМБ розробила історичну пам’ятку «Буремні роки України».
До Дня пам'яті та примирення та Перемоги над нацизмом - Biblio-Art майстерня «Маки пам’яті» у
читальному залі дитячої бібліотеки; День патріотичного кіно та музики «Вахта пам’яті» у літературній
вітальні ЦМБ; у міському сквері відбулося урочисте свято «Шана за подвиг, вдячність за мир»,
бібліотекою - філією №2 проведено патріотичну акцію «Україна не забуде квіти Перемоги».
До Дня Конституції України - відбувся урочистий захід та оформлено книжкову виставку «Від Хаосу до
Порядку - через Закон».
До Дня Незалежності України - у центральній міській бібліотеці для юнаків та молоді пройшов
святковий захід «Свою Україну любіть», на площі Володимирській провели для хлопчиків та дівчат
корисний майстер клас з аквагриму «Я люблю Україну» та презентували виставку «Україна. Українці».
Відбувся урочистий захід, присвячений визволенню України від німецько-фашистських загарбників - «И
будет помнить Украина героев тех далеких дней» у літературній вітальні ЦМБ.
До Дня Гідності та Свободи - відбулося урочисте свято та оформлено книжкову виставку-ствердження
«Україна – територія Гідності і Свободи».
Проведено: міські педагогічні читання для вчителів української мови та літератури «Іван Франко. Я син
народу, що в гору йде».
Організація участі педагогів і учнів у:
Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник – учитель»,
«Соняшник»;
Всеукраїнській акції «Розмовляй українською»;
Інтернет-флешмобі «Шануємо Рідну Мову»;
спільному проекті Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації та телеканалу
ЛОТ - «Уроки української» (4 (чотирьох) педагогів української мови та літератури;
конкурсі «Змагаємось за нове життя» (присвячений Лесі Українці);
засідання січневих міських методичних об’єднань класних керівників, педагогів-організаторів,
заступників директорів з виховної роботи «Сучасні педагогічні виховні технології та патріотичне
виховання учнів»: методичні матеріали розміщено на сайті міського методичного кабінету в розділі
«Вихована робота».
Міжнародний День рідної мови - бібліотекарі ЦДБ провели в СШ №10 інформаційний ярмарок «Мова –
пісня колискова, мова - матері уста».

заходів, фестивалів, ігор,
конкурсів під час відзначення
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1.3.Виховання
у
молоді
любові до рідного міста,

Відділ
культури,

До Дня вишиванки - в бібліотеці-філії №2 відбулося свято «Вишиванка - поема життя, закодована
вічність в узорах…», а в бібліотеці-філії №1 оформлено народознавчу виставку «Святині національного
мистецтва».
До Дня української писемності та мови - мовно-літературний подіум думок «Українська мова - криниця
національної гордості» з учнями 10 класу ЗОШ №7.
До дня народження Т.Г. Шевченка - в усіх книгозбірнях були оформлені тематичні полички та
книжково-ілюстративні виставки: витавка-заклик «Живи в мені ти, спів святий Тараса»; коментований
літературний перегляд «Нове життя будуємо, голос Кобзаря чуємо» та книжкова виставка «Тебе вітають
щиро люди на всій Україні моїй»; біографічна виставка «Його благословила доля славою святою»;
пройшла інтерактивна екскурсія в Національний музей Т.Шевченка «Шевченко безсмертний наш
сучасник». В фойє ЦМБ оформлена постійно діюча виставка-пам’ять «Шевченка полум’яне слово на
порозі вічності стоїть». Музейний захід «З одвічних Тарасових джерел…». Літературно-мистецьке
свято «Шевченкове слово в віках не старіє». Виставка декоративно - прикладного та образотворчого
мистецтва "Шевченко: Погляд молоді". Навчальні заклади міста брали участь у Міжнародному
Шевченківському літературно-мистецькому святі «В сім’ї вольній, новій…». Тематичний захід з
нагоди пам’яті Т.Шевченка.
9 травня - «Переможний травень» (майстер-класи, виставки, пленери, фоторепортажі, демонстрація
архівних документів).
До дня Незалежності України - книжково – ілюстративна експозиція "Незалежна країна – вільна і гідна
людина". "Моя найкраща в світі сторона – чарівна, неповторна Україна" патріотично-інформаційна
виставка. Бібліобанк історичних фактів "Живи, Україно, живи для краси". Лірико – патріотична
композиція "Ти власним світом, Україно, сіяти будеш на Землі". Історичний марафон "В незалежній
Україні розквітає мій рідний край". Міські змагання з стритболу серед юнаків та дівчат. Міські змагання
з футболу - присвячені Дню Незалежності. Міська акція «Україна єдина». Виставка-інсталяція "Україна
й українці – цвіт нації й гордість країни". Святковий концерт творчих колективів «Тобі - Україно!».
Тимчасова фотодокументальна експозиція «День незалежності».
До дня Державного Прапора України - тимчасова фотодокументальна експозиція «День державного
Прапора України». Історико-державний коментар "Наш прапор – це блакитне небо і золоті ниви".
Літературний кліп-арт "Прапор нашої країни має колір жовто-синій. "Кольори нашої надії"
геральдичний калейдоскоп.
До дня Української революції - урок історії «Українська революція. Крізь призму історії». Історичнопатріотичний альбом «Визначні діячі української революції 1917-1921рр.. Музейні читання «Заснування
УЦР» та «Історія української революції. Відродження нації». Тематична експозиція «Українська
революція: головні події, постаті». Історична пам’ятка (буклет) «Буремні роки України». Бліц-інфо
«Україна в вогні й бурі революції 1917-1921рр.». Книжкова виставка-довідник «Україна пише історію».
31 січня – заходи до Дня визволення міста від фашистських загарбників.
05 травня відбувся фотоконкурс серед учнівської молоді «Рубіжне – мала Батьківщина великої країни».
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становленні
української
державності,
вивчення
традицій і звичаїв козаків
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Екскурсії до міського музею «Рубіжне в роки Другої світової війни.
Заходи до Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги над нацизмом.
До Дня утворення Луганської області - літературно-краєзнавчий перегляд "України рідної окраса –
чарівна Луганська сторона". Краєзнавче досьє "Легенди мого краю". Гроно – цікавинок "Луганщина –
наш рідний дім". Обласний захід «Луганщина-це Україна», 500 учнів стали учасниками флешмобу
«Луганщина – це Україна». Усний журнал "Квітни рідна Луганщина". Open – Air "Душа землі
Луганської".
До 3-ї річниці визволення м. Рубіжного - діалог з читачем "Война не обошла наш город". Прес-хроніка
"Сторінки газет розповідають". Година шани "Вклонімось визволителям доземно!" Літературнопатріотичний альманах "Між життям і безсмертям мости".
06 липня прийняли участь в обласному фестивалі української народної іграшки та гри.
Свято День сім’ї - фотоконкурс «Сім’я в об’єктиві», оформили фотозону: «Ми українці», «Я люблю
Рубіжне» та «Щастя бути сім'єю», у яких із задоволенням фотографувались мешканці та гості міста.
.Міський фотоконкурс «Рідне місто очима дітей», флешмоб «Луганщина – це Україна». Заходи в
навчальних закладах до міського свята «День сімʼї».
У квітні відбулися змагання в межах міського етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної
Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура»). Десять роїв загальноосвітніх навчальних закладів міста
змагалися за наступними номінаціями: «Ватра», «Відун», «Теренова гра», «Рятівник», «Смуга
перешкод», «Стрільба», «Добрі справи», «Таборування».
До дня захисника України та дня Українського Козацтва – у міському музеї пройшов молодіжний
захід "Я - українець, громадянин, патріот", книжкова виставка "За честь, за волю, за нашу долю!",
святковий захід - присвячений до Дня українського козацтва та до Дня захисника України.
Історико – патріотичний перегляд літератури "Гомін, гомін по діброві...". Урок мужності "Під покровом
Покрови – Україну збережемо!" В навчальних закладах проведені наступні заходи - святкові лінійки,
спортивні козацькі свята, концертні програми з запрошенням воїнів АТО; міська акція «Вітання
захисникові: написання листів та виготовлення вітальних листівок, плакатів, оберегів, сувенірів, значків
з українською символікою; міська акція «З добром у серці» (теплі речі для захисників на передову);
тематичні виховні години, зустрічі з воїнами АТО, екскурси в історію України козацької; театральна
вистава за участю воїнів АТО, покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим військовим 30
механізованої бригади, які захищали м. Рубіжне 22 травня 2014 року; святкова програма «Козацькі ігри»
з запрошенням захисників військової частини Національної гвардії України, воїнів АТО; літературномузична програма «Воїни світла, воїни добра» (привітання воїнів 93 механізованої бригади); участь
навчальних закладів у акції «Вітамін С для Героїв». Козацький ринг "Хай живе козацька слава, хай живе
козацький дух. Урочисте зібрання та святковий концерт. Година козацьких традицій "Козацької слави
пам'ять невмируща. В ЦМБ оформлено експозицію «За честь, за волю, за нашу долю!», у літературній
вітальні відбувся урок мужності «Під покровом Покрови – Україну збережемо!». В бібліотеці-філії №2
відбулася конкурсно-розважальна програма «Хай живе козацька сила, хай живе козацький дух» .

1.5.Проводити заходи з метою
популяризації
культури,
традицій, звичаїв, побуту,
фольклору
українського
народу

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

В рамках святкування в Україні 500-річчя Реформації - в центральної бібліотеки відбулося свято для
душі «Весь світ звеселівся Христос народився».
Цикл святкових заходів до Новорічних свят та Різдва Христова, святкування старого нового року
«Старий Новий рік стукає в двері», Cвято Масляної «У передчутті весни».
«Пасхальный Благовест» - до Великодніх свят, в СШ № 9 відбулася зустріч старшокласників з
настоятелем храму Святої Блаженної Матрони Московської - ієромонахом Арсенієм. В читальному залі
бібліотеки-філії № 2 було оформлено виставку-інсталяцію «Три Спаса, або Православні свята серпня».
В рамках святкування Дня сім’ї - народознавче віконце "Святині національного мистецтва".
Народознавча веселка "Вишиванка – національна візитка і гордість України". Літературно-мистецький
захід «Україна вишивана». Фестиваль национально-этнических культур «Сузір’я злагоди». Свято
національних страв.
В шкільних музеях КНВК «Рубіжанський ліцей», СШ № 2, музейних кімнатах ЦТКСЕУМ, КНВК
«Школа – дитячий садок», СШ № 7 створені постійно діючі експозиції з популяризації культури,
традицій, звичаїв, побуту, фольклору українського народу. В навчальних закладах проводяться виховні
заходи в цьому напрямку.

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
щорічного конкурсу програм,
розроблених молодіжними та
дитячими
громадськими
організаціями,
органами
студентського та учнівського
самоврядування
стосовно
реалізації
напрямів

Відділ
культури,
молоді та
спорту

Відділ
культури,
молоді та
спорту

Гарантії для молоді у виборчому процесі, в Рубіжному пройшов дебатний турнір - 20 квітня в
літературній вітальні центральної міської бібліотеки пройшла регіональна частина Всеукраїнського
дебатного турніру. У дебатах взяли участь 3 команди: студенти Рубіжанського індустріальнопедагогічного технікуму та Луганського медичного університету. За результатами дебатів молодь готова
включитися в роботу органів влади і домагатися квот до представницьких органів влади.

Липень 2017 - в МКУ «Палац культури» проходила міська концертна програма, яка була організована
викладачами та гуртківцями Рубіжанського міського центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій
учнівської молоді за участю військовослужбовців, учасників АТО, співробітників МВ ГУНП,
представників громадських організацій. В межах заходу відбулася міська акція "Символ миру», в якій
взяли участь більше 100 вихованців ЦТКСЕУМ, професор з Канади, члени ГО «Вільні люди». Карту
України, на яку були наклеєні голуби з побажаннями для військових, які захищають Україну, було
передано на передову.

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

Відділ
культури,
молоді та
спорту

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

У міській центральній бібліотеці пройшло літературно-мистецьке свято «Шевченкове слово в віках не
старіє», у Рубіжанському міському Центрі туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді
– літературно-мистецькій захід «Україна вишивана» за участі українських письменників і поетів, членів
Національної Спілки письменників та Національної Спілки журналістів України, наших земляків Лесі
Степовички, Сергія Кривоноса, Надії Кошель, Володимира Ткаченка, доньки відомого Луганського
поета, журналіста, публіциста, громадського активіста Івана Низового Лесі Низової, професора кафедри
філософії та економіки освіти Полтавського ОІППО, доктора філологічних наук Олексія Неживого. В
урочистостях взяли участь депутати Рубіжанської міської ради, громадські діячі, методисти міського
методичного кабінету, поети Рубіжного, учителі української мови та літератури, викладачі Рубіжанської
дитячої школи мистецтв, шкільні бібліотекарі, учні шкіл міста.
Молодіжний проект «Школа місцевого та студентського самоврядування «Лідер майбутнього» у 2017
році не проводився.

Літературна конференція для студентської молоді «Чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Міський
науково-практичний семінар для шкільних бібліотекарів «Шкільна бібліотека – осередок національнопатріотичного виховання», міський науково-практичний семінар для педагогів-організаторів ЗНЗ міста
«Національно-патріотичне виховання, як засіб формування національної свідомості учнівської молоді»,
круглий стіл для класних керівників педагогів організаторів, заступників директорів з виховної роботи,
керівників гуртків ПНЗ «Національно-патріотичне виховання учнів у позашкільній роботі: актуальні
питання і шляхи їх реалізації». Протягом року – з педагогами: науково-практичні конференції,
методичні об’єднання класних керівників, семінари, майстер-класи, інструктивно-методичні наради з
питань національно-патріотичного виховання учнів.

3.Популяризація
та
утвердження
здорового
та безпечного способу
життя та культури
здоров’я серед молоді
3.1.Забезпечувати проведення
профілактичних лекцій, бесід,
тренінгів щодо пропаганди
здорового способу життя для

Відділ
культури,
молоді та
спорту,

Заходи популяризації здорового способу життя - працівники ЦМБ провели пізнавальний захід про
здоровий спосіб життя «Чи бути здоровим – вирішуєш ти!», оформлено куточок здоров'я «Осіння
застуда: як її уникнути, відбувся тренінг соціального проекту «Ти не один» за підтримки UNCP
Агентства ООН у справах біженців, Луганського регіонального центру «Інваспорт» та Луганського

учнів
та
студентів, управління
організовувати зустрічі, круглі
освіти,
столи, семінари, тренінги
РМЦСССДМ,
навчальні
заклади,
заклади
освіти

3.2.Проводити інформаційнопрофілактичні, 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-

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

обласного молодіжного клубу інвалідів «Ти не один». У вересні проведено міські методичні

об’єднання за загальною тематикою «Виховні методики формування демократичних цінностей,
створення безпечного освітнього середовища для дітей і підлітків, атмосфери довіри і
взаємоповаги в дитячому колективі», на яких розглядались питання: захисту прав дітей;
профілактики булінгу, торгівлі людьми, вирішення конфліктів у дитячому середовищі. З метою
формування правової свідомої поведінки майбутніх громадян у навчальних закладах міста проводяться
педагогічні ради, шкільні засідання методичних обʼєднань класних керівників за правовою тематикою;
семінарські заняття з вчителями правознавства; батьківські конференції та збори за правовою
тематикою; у березні проводився обласний тиждень правових знань, у межах якого відбувались
різноманітні заходи: бесіди, виховні години, часи спілкування, інтерактивні ігри, вікторини, диспути,
правові турніри, брейн-ринги тощо, батьківські збори за правовою тематикою, зустрічі зі
співробітниками правоохоронних органів, індивідуальні консультації педагогів з учнями та їх батьками.
На початку кожного навчального року управління освіти, міський методичний кабінет проводять
педагогічну кампанію по залученню дітей до занять у гуртках, секціях у ЗНЗ та ПНЗ. У загальноосвітніх
навчальних закладах міста протягом 2016-2017 навчального року працювали гуртки предметного,
спортивного та творчого спрямування, в яких займались учні 1-11 класів, що складало 25 % від загальної
кількості школярів. У позашкільних навчальних закладах працювали 105 гуртків та груп, у яких
гуртковою роботою було охоплено 36,8 % від загальної кількості учнів. Таким чином, загальний
відсоток зайнятості учнів позаурочною діяльністю складав більш ніж 62 % від загальної кількості учнів.
Позашкільною освітою було охоплено 66 дітей з категорій вихованців, що потребують особливої
педагогічної уваги, що складає 4,5 % від загальної кількості дітей шкільного віку. У жовтні та грудні
2017 року у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах міста проводились обласний та
Всеукраїнський тижні правових знань.
В літературній вітальні ЦМБ в рамках юридического факультету відбулася бесіда - компетентний
погляд «Епоха extreme: Необхідно вижити!».
В навчальних закладах міста проводились батьківські збори, конференції з запрошенням спеціалістів
міського ЦСССДМ, за участю практичних психологів: «Формування навичок здорового способу життя
у дітей і підлітків: взаємодія сім’ї і школи», «Дитина – унікальна особистість», «Виховання в сім’ї»,
«Гендерна соціалізація як основний фактор формування гендерних уявлень особистості», «Проблеми
подолання насильства в сім’ї в сучасному суспільстві» та інше.
Для учнів навчальних закладів міста проводились тематичні зустрічі, виховні години за темами «На
порозі дорослого життя», «Моя майбутня сім’я», «Світ сімейних захоплень», конкурси малюнків
«Щаслива сімʼя», написання творів «Сімейні історії», анкетування «Цінності молодого покоління»,
«Батьки і діти», заняття з елементами тренінгу. Учнями були виготовлені і розповсюджені буклети за
вказаною тематикою.
В межах щорічної акції «16 днів проти насильства» проведено міські конкурси:
малюнків «Веселкова країна - дитинство» (для дітей 5-11 років); фото «Моя щаслива родина» (для дітей

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

3.6.Проведення конкурсу та
реалізація
малобюджетних
проектів-переможців
з
організації
літнього
оздоровлення та відпочинку

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

Відділ
культури,
молоді та
спорту

12-14 років); буклетів з питань протидії насильству, пропаганди здорового способу життя, торгівлі
людьми (для 7-11 класів); відеороликів у форматі соціальної реклами (за ініціативи управління освіти).
Всього проведено 224 заходи.

Для учнів шкіл та учасників клубу «Евріка!» працівники читального залу ЦМБ провели пізнавальний
захід про здоровий спосіб життя «Чи бути здоровим – вирішуєш ти!».
До Всесвітнього дню боротьби зі СНІДом - пройшла інформаційна виставка-SOS "За лінією, де
темрява», на якій представлена література з історії захворювання, про шляхи передачі вірусу, лікуванні
та профілактики ВІЛ-інфекції.
В навчальних закладах створено систему роботи щодо профілактики ВІЛ/СНІДу, вживання алкоголю та
тютюнопаління. В грудні та березні проводились профілактичні місячники.
Управлінням освіти Рубіжанської міської ради, ЦТКСЕУМ проведено - міські змагання з туризму на
кубок Шаповалова М. М., змагання з туризму у закритих приміщеннях, осіння та зимова тріади,
туристичний зліт працівників освіти, туристична смуга перешкод в межах «Джури», дводобові збори з
пішохідного туризму, байдарочний похід, пішохідний похід ( м. Чернігів), активний відпочинок у літніх
таборах «Ойкос» та Миру.
Для дітей мікрорайону організовувались різноманітні заходи (вікторини, відеопрезентації, квест-ігри,
конкурси дитячих мрій) на тему безпеки дітей, профілактики травматизму, збереження фізичного та
морального здоров`я.
На базі таборів відпочинку з денним перебуванням з метою формування здорового способу життя
спеціалістами РМЦСССДМ проведено ігротеки з пропаганди здорового способу життя, профілактики
шкідливих звичок.
Протягом звітного періоду щорічно п’ять таборів організовували відпочинок дітей за тематичними
змінами: ДПЗОВ «Зоря» впродовж останніх семи років працює тільки за тематичними змінами.
Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей на базі спортивних об’єктів та спортивних
майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку - олімпійський день для
пришкільних таборів міста, спортивна програма "Малі олімпійські ігри", вікторини, рухливі ігри,
естафети, конкурси, за місцем проживання спортивно – розважальна програма "Сяйте посмішки сонцем
зігріті", змагання з дворового футболу «Двір-ліга». Впродовж роботи пришкільних таборів двічі - тричі
на тиждень діти відвідували плавальні басейни КП «РФСК», оздоровчого комплексу «Візит»,
оздоровчого центру (ФОП Мілашова Є.Ф.).
Щорічно в травні місяці на засіданні міської Координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку
дітей та молоді підводяться підсумки міського конкурсу малобюджетних проектів організації літнього
відпочинку дітей та молоді. На конкурс було подано – 5 проектів, переможець - проект «Здоровий і
успішний» (СШ № 2), призер - проект «Шкільний театр мініатюр» (ЗШ № 8).
Реалізація мало бюджетних проектів організації літнього відпочинку для учнівської молоді «Шкільний

для учнівської молоді

3.7.Підведення
підсумків
літньої оздоровчої кампанії та
визначення
кращих
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відпочинку дітей

Відділ
культури,
молоді та
спорту

театр мініатюр» та «Sport – Health – Leadership» відбулась з 29.05 по 16.06.17 під час роботи таборів
відпочинку.
Щорічно закладами культури міста були розроблені заходи для приємного проведення вільного часу
маленьких відпочивальників. Це інтерактивні театралізовано-ігрові програми, розважальні програми за
участю колективів МКУ «Палац Культури»: циркової студії «Кристал» (кер. А.П.Ляпаєв), зразкового
ансамблю танцю «Орля» (кер. Р.В.Головенко) та народного ансамблю танцю «Барвінок» (кер. К.Саєнко),
різноманітні виставки та екскурсії, які проводив КЗ «Міський музей», творчі майстерні, літературні
години, виставки експозиції, які організовувала ЦБС. Захід щодо підведення підсумків міського
конкурсу на кращу організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей відбувається в листопаді.
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молоді та
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Загони були організовані в Рубіжанському політехнічному коледжі (РПК) та Рубіжанському
професіональному хіміко-технологічному ліцеї (РПХТЛ). На базі РПК працювало 2 молодіжних
трудових загони: 1 – ремонтний, 1- в сфері обслуговування. РПХТЛ 1 загін з 25 бійців працювали в
Запоріжській області в сфері обслуговування (кухарями).
В 2017 році конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді не проводилось.

Відділ
культури,

До Міжнародного Дня волонтерів - співробітники відділу мистецтв ЦМБ підготували виставкуекспозицію «Я - волонтер», присвячену волонтерському руху в Україні та місті Рубіжному.

Відбулася презентація професій - «Твоя майбутня справа» - 27 квітня на черговому занятті юридичного
факультету («ЮФ») учням 10-Б класу СШ № 10 було запропоновано презентацію професій «Твоя
майбутня справа», яку провела фахівець міського центру зайнятості населення Ковнір Марина Сергіївна
за участю бібліотечних працівників абонементу центральної міської бібліотеки.

В 2017 році реалізації молодіжного проекту «Відкрита влада» з метою набуття практичних навичок та
знань щодо роботи органів місцевого самоврядування не проводилось.

волонтерської діяльності
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Проведені інтерактивна програма «Молодіжний MIX», молодіжний концерт «Країна Веселого Народу
(КВН)» за участю молодих українських виконавців і команд КВН з Житомира, Маріуполя, Харкова,
Полтави, Черкас.
У грудні в Палаці культури відбувся КВК за ініціативи ДЗ «Луганського державного медичного
університету» за участю вищих учбових закладів області.

Відділ
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молоді та
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освіти та
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«Інтелектуальний лабіринт» - в МКУ «Палац культури» відбувся осінній кубок інтелектуальних ігор
для студентської молоді «Інтелектуальний лабіринт». У грі взяли участь найдосвідченіші знавці 4
команд навчальних закладів міста: ДЗ «Луганського державного медичного університету», Інституту
хімічних технологій східно-українського національного університету, Рубіжанського політехнічного
коледжу, Рубіжанського індустріально-педагогічного технікуму.
Управлінням освіти проведено:
- міський конкурс знавців «Що? Де? Коли?»;
- міський дебатний турнір у форматі «Ціннісні дебати Карла Поппера»;
- міські етапи Всеукраїнських конкурсів ім.. Т. Г. Шевченка та П. Яцика;
- інтелектуальні конкурси різного спрямування, в. т. предметні (юних істориків, журналістів та ін.).
Всього заходів – 35, учасників – 2010.

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

До міського свята День сімʼї та святкування річниці Луганської області проведені тематичні
танцювальні флешмоби, міські концертні програми для учнів навчальних закладів (до Дня захисту дітей,
творчий звіт КПР та інше). У КПР – фотоконкурс «Рідне місто очима дітей».
Кількість учасників – 1550.

16 листопада - бібліотекарі БФ №2 провели інформ - хвилинку «Бібліотечні привітання студентам!».
17 листопада – в МКУ «Палац культури» пройшов святковий концерт Посвяти у першокурсники
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«Яскраві люди на планеті ЛДМУ», в якому показують свої творчі таланти студенти, які займаються
художньою самодіяльністю у Центрі культури та дозвілля студентів.
23 листопада - в фойє 2 поверху ДК відбувся осінній кубок інтелектуальних ігор для студентської
молоді «Інтелектуальний лабіринт».

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

Інформація про заходи які проводились в межах реалізації міської цільової Програми висвітлювалася на
сайті міської ради, в газетах «РУНО» та «Вестник недели».

Відділ
культури,
молоді та
спорту

Семінар-тренінг "Протидія мови ненависті через освіту з прав людини" за участю фахівців з України,
Польщі та Чехії, співпраця із Всеукраїнською ГО «Асоціація КВК України» в організації і проведенні
арт - акції «Молодь проти ненависті».

Виготовлення та розповсюдження рекламної продукції, спрямованої на реалізацію основних напрямів
молодіжної політики у 2017 році не проводилось.

В.о. начальника відділу культури, молоді та спорту

Секретар міської ради

Н.А. Стародубцева

В.І. Соловйов

