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Новомиргородською районною державною адміністрацією проект «Районної
цільової соціальної програми «Молодь Новомиргородщини» на
2017-2020 роки»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну цільову соціальну програму «Молодь
Новомиргородщини» на 2017 – 2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань праці, соціального захисту, охорони здоров’я,
освіти, культури, роботи ЗМІ, молодіжної політики та спорту.

Голова районної ради

С. СОВЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням Новомиргородської
районної ради
від
лютого 2017 року №
РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
«Молодь Новомиргородщини» на 2017 – 2020 роки
І. Загальні положення
Районна цільова соціальна програма «Молодь Новомиргородщини» на
2017-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148 «Про
затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на
2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України», Стратегії розвитку області на період до 2020 року, Плану заходів
на 2015-2020 роки із реалізації Стратегії – 2020, та обласної цільової
соціальної програми «Молодь Кіровоградщини» на 2016 – 2020 роки.
Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства,
носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціальноекономічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою
значною мірою залежить процес державотворення.
Набуття Україною незалежності, становлення громадянського суспільства
створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої особистості,
здатної засвоїти кращі надбання світової і національної духовної спадщини,
загальнолюдські цінності.
Для України одним з найважливіших завдань є громадянське,
національно-патріотичне виховання дітей та молоді, їх залучення до
соціально-політичних та економічних перетворень, процесу інтеграції
України до світової спільноти. В районі зареєстровано 3 районні молодіжні
громадські організації та 4 районні дитячі організації.
Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб
молоді, заінтересовані в дослідженні загальнолюдських цінностей та
історичної спадщини народу, залучення її до культурного життя.
Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій
населення, що характеризується наявність амбіцій, завищених очікувань,
пошуком власного шляху і прагнення до самореалізації, є показником
успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.
Проте для значної частини молоді ще гострими залишаються проблеми
бідності, погіршення показників здоров’я молодих громадян, демографічна
криза, збільшення кількості померлих в молодому віці, насильства,
відсутності доступних молодіжних закладів, безпритульності та інші.
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ІІ. Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована програма
Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови
демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які
відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми,
зокрема погіршення показників здоров’я молодих громадян,
демографічна криза, тенденція щодо поширення в молодіжному
середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/Сніду, збільшення кількості
померлих в молодому віці, неможливість реалізації потенціалу через
невідповідність між попитом та пропозиціями на ринку праці.
З кожних 100 незайнятих громадян, які перебувають на обліку в
державній службі зайнятості, 41 осіба – молодь віком до 35 років. Отже,
держава повинна всіляко сприяти працевлаштуванню молоді.
Забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її
конституційних прав та свобод на Кіровоградщині потребує посилення
координації зусиль держави і громадськості в цьому напрямі та обумовлює
необхідність прийняття районної цільової соціальної програми «Молодь
Новомиргородщини» на 2017-2020 роки.
ІІІ. Визначення мети програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і
самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національнопатріотичної свідомості з урахуванням рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання програми
Шляхом розв’язання проблеми є налагодження співпраці органів
державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими і
благодійними організаціями, діяльність яких спрямована на вирішення
актуальних проблем молодіжного середовища.
Досягнення мети програми забезпечуватиметься такими засобами:
підвищення рівня громадськості активності та патріотичної свідомості
молодих чоловіків та жінок, створення морально-етичних засад для її
всебічного розвитку;
залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконалення
механізму реалізації державної молодіжної політики;
підвищення рівня правової культури молодих громадян, зокрема з
питань поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;
формування свідомого ставлення молодих чоловіків та жінок до
збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками;
сприяння працевлаштуванню молоді;
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збільшення чисельності молоді, що бере участь у діяльності дитячих
громадських організацій.
Фінансування заходів районної Програми протягом 2017-2020 років
передбачається здійснити за рахунок коштів районного бюджету. Головним
розпорядником коштів являється Новомиргородська районна державна
адміністрація, відповідальним виконавцем Програми є відділ освіти, молоді
та спорту районної державної адміністрації.
Обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.
Реалізація Програми розрахована на 2017-2020 роки.
V. Перелік завдань і заходів програми
та результативні показники
Основними пріорітетними завданнями Програми є:
створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді,
творчого розвитку особистості;
формування громадянської позиції і національно-патріотичне
виховання молоді;
популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та
культури здоров’я серед молоді;
створення умов для працевлаштування молоді (забезпечення первинної
і вторинної зайнятості та само зайнятості молоді);
забезпечення партнерської підтримки молоді з числа внутрішньо
переміщених осіб;
надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським
організаціям.
Завдання і заходи виконання Програми наведені у розділі VІІ.
Показники продукту Програми визначаються за результатами
моніторингу її виконання, зазначеними у додатку 2.
Результативні показники:
Виконання Програми до 2020 року дасть змогу:
створити умови для інтелектуального самовдосконалення молоді,
творчого розвитку особистості;
формування громадянської позиції і національно-патріотичне
виховання молоді;
популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та
культури здоров’я серед молоді;
створення умов для працевлаштування молоді (забезпечення первинної
та вторинної зайнятості молоді;
забезпечення партнерської підтримки молоді з числа внутрішньо
переміщених осіб;
надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським
організаціям.
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VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та
районною державною адміністрацією.
Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює
відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, залучені до
виконання Програми, спільно з громадськими організаціями щороку
розробляють заходи щодо реалізації Програми.
Структурні підрозділи районної державної адміністрації щороку до
10 грудня надають інформацію про хід реалізації Програми відділу освіти,
молоді та спорту районної державної адміністрації згідно з додатками 5,6.
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації надає
управлінню освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації
узагальнений звіт про стан виконання програми до 5 січня щороку до
2020 року.
____________________

Додаток 4
ПАСПОРТ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
8.1.
9.
10.

11.

районної цільової соціальної програми «Молодь Новомиргородщини» на
2017-2020 роки.
Програма затверджена:
Рішенням районної ради від
№
відділ освіти, молоді та спорту
Ініціатор розроблення програми
райдержадміністрації
Дата, номер і назва розпорядження голови
райдержадміністрації про розроблення
програми
Відділ освіти, молоді та спорту
Розробник програми
райдержадміністрації
Співрозробник програми
Відділ освіти, молоді та спорту
Відповідальний виконавець програми
райдержадміністрації
-відділ культури, туризму та
Учасники програми
культурної спадщини
райдержадміністрації;
- відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації;
- служба у справах дітей
райдержадміністрації;
-районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді;
- районне територіальне медичне
об’єднання
«Новомиргородське»;
-районний центр зайнятості;
2017-2020 роки
Терміни реалізації програми
Етапи виконання програми
Кошти районного бюджету
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми, усього,
у тому числі:
кошти районного бюджету
Основні джерела фінансування програми

160,5 тис. грн..
Кошти районного бюджету

Розробник програми
Заступник начальника відділу завідувач сектору молоді та спорту
відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

_______________

Туз В.В.

Додаток 1
Ресурсне забезпечення
Районної цільової програми «Молодь Новомиргородщини» на 2011-2015 роки
Джерела фінансування
Районний бюджет
Інші джерела
Всього:

Обсяг фінансування,
(тис.грн.)
160,5
-

у тому числі за роками, тис.грн.
2017
2018
2019
32,0
32,0
47,0
32,0
32,0
47,0

2020
49,5
49,5

Примітка: обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання районної програми підлягають уточненню при
затвердженні (внесенні змін) місцевих бюджетів на відповідний рік, виходячи з їх можливостей.

Додаток 2
Показники продукту
районної цільової соціальної програми «Молодь Новомиргородщини» на 2017-2020 роки
№
Найменування показників виконання
з/п
завдання
1
2
1. Кількість залученої молоді до здійснення
Заходів,спрямованих на творчий і духовний
розвиток, інтелектуальне самовдосконалення
2.

3.

4.
5.

6.

Кількість залученої молоді, що взяла участь у
заходах, спрямованих на утвердження
здорового і безпечного способу життя та
культури здоров’я
Кількість залученої молоді до здійснення
заходів, спрямованих на національнопатріотичне виховання та підвищення рівня
громадської самосвідомості
Кількість молоді, залученої до проведення
профорієнтаційних заходів
Кількість працевлаштованої молоді
Кількість залученої молоді до заходів,
спрямованих на молодих осіб, що проживають
на тимчасово окупованій території та
внутрішньо переміщених осіб
Кількість молодіжних і дитячих громадських
організацій, яким надана підтримка

Одиниця
виміру
3
тис. осіб

усього
4
0,8

Значення показників
2017
2018
2019
5
6
7
0,2
0,2
0,2

2020
8
0,2

з них жінок
тис. осіб
тис. осіб

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

з них жінок
тис. осіб

1,0

0,25

0,25

0,25

0,25

тис. осіб

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

з них жінок
тис. осіб
тис. осіб

1,2

0,3

0,3

0,3

0,3

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

тис. осіб
тис. осіб

0,08

0,02

0,02

0,02

0,02

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

7

7

7

7

7

одиниць

Додаток 3
VІІ. Напрями реалізації та заходи районної цільової соціальної програми
«Молодь Новомиргородщини» на 2017-2020 роки
№
з/п
1
1.

2.

Назва напряму
реалізації
(пріоритетні
завдання)
2
Створення умов для
інтелектуального
самовдосконалення
молоді , творчого
розвитку
особистості

Формування
громадянської
позиції,
національно-

Перелік заходів програми

3
1) проводити семінари,
засідання «за круглим
столом», наради, конкурси,
спрямовані на залучення
молодих громадян до
співпраці з місцевими
органами виконавчої влади та
роботи в таких органах з
урахуванням гендерної
складової
2) проводити семінари,
семінари-тренінги, виставки,
засідання «за круглим
столом» конференції, форуми
з питань інтелектуального
розвитку молодих чоловіків та
жінок
3) сприяти проведенню
заходів, спрямованих на
підтримку ініціатив
студентської молоді
(Студентська республіка,
Студмістечко та н...)
4) забезпечити підтримку
обдарованої учнівської молоді
шляхом надання стипендій
учням – відмінникам навчання

1) забезпечити проведення у
загальноосвітніх навчальних
закладах району зустрічей,
вечорів пам’яті, творчих
конкурсів з метою

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансуванн
я

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн., у тому
числі за роками
усього
2017
2018
2019
2020

Очікуваний
результат

4
Протягом
2017-2020
років

5
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

6
Районний
бюджет

7

9

10

11

12

6,0

1,0

1,0

2,0

2,0

13
Залучення молоді
до розроблення
пропозицій щодо
вдосконалення
механізму
реалізації
державної
молодіжної
політики

Протягом
2017-2020
років

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Районний
бюджет

10,0

2,0

2,0

3,0

3,0

Забезпечення
нового рівня
інформованості та
обізнаності молоді
з життєво
значущих питань

Протягом
2017-2020
років

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Районний
бюджет

5,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Протягом
2017-2020
років

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Районний
бюджет

22,0

5,0

5,0

6,0

6,0

Протягом
2017-2020
років

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Районний
бюджет

10,0

2,0

2,0

3,0

3,0

Сприяння
підвищення
громадської
активності
студентської
молоді
Підвищення
мотивації
учнівської молоді
до навчання та
активної наукової
та громадської
діяльності
Підвищення рівня
громадської
активності та
патріотичної
свідомості молоді,

патріотичне
виховання
молоді,
підтримка
ініціатив молоді
та її
інноваційного
потенціалу

формування патріотичної
свідомості шляхом розвитку
історичної пам’яті;
популяризації української
культури і народних традицій;
усвідомлення національної
своєрідності; залучення
молоді до суспільно значущої
діяльності

створення
морально-етичних
засад для її
всебічного
розвитку

Служба у справах
дітей
райдержадміністрації

2) забезпечити посилення
профілактики правопорушень
шляхом проведення акцій,
ігор, конкурсів, засідань за
круглим столом, дебатів,
семінарів, тренінгів,
конференцій та інших заходів.

Протягом
2017-2020
років

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністраціїї

Районний
бюджет

10,0

2,0

2,0

3,0

3,0

3) проводити районні заходи,
присвячені відзначенню
державних свят (День
незалежності України, День
Конституції України, День
Соборності, День молоді,
День пам’яті та примирення,
День захисту прав дітей, День
Державного прапора України
та ін..)

Протягом
2017-2020
років

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Районний
бюджет

14,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4) забезпечити проведення
акцій, фестивалів, концертів,
конкурсів та інших заходів
патріотичного спрямування з
урахуванням змісту заходу
для зацікавленості чоловіків і
жінок

Протягом
2017-2020
років

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Районний
бюджет

10,0

2,0

2,0

3,0

3,0

Підвищення рівня
правових знань,
правової культури
та правової
поведінки молоді,
посилення
профілактики
правопорушень,
особливо серед
чоловічого
населення
Підвищення
інформованості
молоді про
історичне та
культурне минуле
українського
народу

Підвищення рівня
громадської
активності та
патріотичної
свідомості молоді,
впровадження
нових форм
дозвілля,
оздоровлення та
відпочинку молоді
патріотичного
спрямування
(таборів,
наметових
містечок та ін..)

3

Популяризація та
утвердження
здорового і
безпечного способу
життя та культури
здоров’я серед
молоді

Протягом
2017-2020
років

6) проводити заходи
спрямовані на виховання у
молоді почуття особистої та
національної гідності,
подолання комплексів
меншовартості, формування
шанобливого ставлення до
внеску національних меншин
у державотворчі процеси
України
1) проводити лекції, бесіди,
семінари, виставки, засідання
за круглим столом, акції,
місячники тощо з метою
підвищення рівня здоров’я
молоді, популяризації та
утвердження здорового та
безпечного способу життя та
культури здоров’я серед
молоді

Протягом
2017-2020
років

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Районний
бюджет

Протягом
2017-2020
років

Відділ культури,
туризму та
культурної спадщини
райдержадміністрації

Районний
бюджет

2) здійснювати виїзди
спеціалізованого формування
«Мобільний консультаційний
пункт соціальної роботи»

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Районний
бюджет

5) активізувати серед
учнівської та студентської
молоді інформаційну роботу з
популяризації національної
історії та культури,
забезпечити проведення
екскурсійних поїздок для
дітей та молоді до місць
культурної спадщини України

Відділ культури,
туризму та культурної
спадщини
райдержадміністрації

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Протягом
2017-2020
років

Районне
територіальне
медичне об’єднання
«Новомиргородстке»
Служба у справах
дітей
райдержадміністрації
Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

5,0

1,0

1,0

1,5

1,5

5,0

1,0

1,0

1,5

1,5

6,0

1,0

1,0

2,0

2,0

В межах кошторисних призначень

6,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Підвищення рівня
громадської
активності та
патріотичної
свідомості молоді,
створення
морально-етичних
засад для її
всебічного
розвитку
Підвищення рівня
громадської
активності та
патріотичної
свідомості молоді,
створення
морально-етичних
засад для її
всебічного
розвитку
Формування у
дітей та молоді
здорового способу
життя

Фінансування не потребує
В межах кошторисних призначень
Районний
бюджет

6,0

1,0

1,0

Надання
соціальної,
педагогічної,
психологічної та
правової допомоги
різним категоріям
сім’ї, дітей та
молоді

4

Створення умов
для
працевлаштування
молоді
(забезпечення
первинної і
вторинної
зайнятості та само
зайнятості молоді

3) проводити заходи,
спрямовані на підвищення
мотивації активного способу
життя молоді («Руханка»,
«Здоров’я = активне життя»,
«Вибір молоді – здоров’я»)

Протягом
2017-2020
років

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Районний
бюджет

10,0

2,0

2,0

3,0

3,0

Підвищення у
молоді мотивації
до активного
способу життя
набуття

4) Проводити заходи,
спрямовані на набуття
молоддю знань і навичок з
безпеки життєдіяльності,
сприяння зміцненню
психічного здоров’я молодих
людей, формування
внутрішньої культури їх
взаємин в сім’ї та соціальному
середовищі, репродуктивне
здоров’я молоді (акція
«Молодь Кіровоградщини
проти надзвичайних
ситуацій», Фестиваль дружин
юних пожежних, акція
«Запобігти, Врятувати.
Допомогти» та ін..)

Протягом
2017-2020
років

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Районний
бюджет

4,5

1,0

1,0

1,0

1,5

Відділ культури,
туризму та
культурної
спадщиини
райдержадміністрац
ії

4,5

1,0

1,0

1,0

1,5

Новомиргородський
РВ УДСНС у
Кіровоградській
області

4,5

1,0

1,0

1,0

1,5

1) сприяти розвитку
молодіжного підприємництва
само зайнятості та
ефективного просування
молодих людей у
підприємницькому
середовищі, у тому числі
проведення Всеукраїнського
конкурсу бізнес – планів
підприємницької діяльності
серед молоді
2) проводити акції, ігри,
конкурси, засідання за
круглим столом, семінарів,
тренінгів-семінарів,
конференцій, форумів та
інших заходів, спрямованих
на усвідомлення мотивів щодо
вибору певного виду
діяльності, що забезпечить
задоволення матеріальних і
духовних потреб з
урахуванням потреб чоловіків
та жінок

Протягом
2017-2020
років

Набуття молоддю
навичок і вмінь
правильної
поведінки у
надзвичайних
ситуаціях різного
характеру, надання
допомоги та
самодопомоги,
популяризація
професії
рятувальника,
створення
позитивного
іміджу пожежнорятувальної
служби в
суспільстві
Зниження
напруженості на
регіональному
ринку праці

2,0

2,0

Районний центр
зайнятості

Районний
бюджет
В межах кошторисних призначень

Протягом
2017-2020
років

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Районний
бюджет

6,0

1,0

1,0

Забезпечення
задоволення
матеріальних і
духовних потреб
молоді

3) поширювати інформацію
щодо діючих державних і
регіональних програм щодо
надання пільгових
довготривалих кредитів
молодим сім’ям та одиноких
молодим громадянам

Протягом
2011-2015
років

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

5

Забезпечення
партнерської
підтримки молоді з
числа внутрішньо
переміщених осіб

Проводити акції, семінари,
тренінги, концерти, табори та
інші заходи, спрямовані на
підтримку молоді з числа
внутрішньо переміщених осіб

Протягом
2017-2020
років

Відділ регіонального
розвитку
містобудування,
архітектури та
житлово –
комунального
господарства
райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

6

Сприяти діяльності
молодіжним та
дитячим
громадським
організаціям

Проводити опитування серед
молоді щодо визначення її
зацікавленості в організації та
проведенні заходів з
урахуванням гендерної
складової.

Протягом
2017-2020
років

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Збільшення
кількості молоді,
яка покращить свої
житлові умови
Фінансування не потребує

Районний
бюджет

10,0

2,0

2,0

3,0

3,0

Районний
бюджет

6,0

1,0

1,0

2,0

2,0

___________________________

Збільшення
чисельності молоді
з тимчасово
окупованих
територій та з
числа вимушених
мігрантів, які
охоплені масовими
заходами
Визначення
актуальних
проблем та
зацікавленості
молоді

