
Додаток 2 

до районної цільової соціальної програми  

"Молодь Голованівщини" на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням Голованівської районної ради  

             від 25 грудня 2015року № 39 

 

Напрями реалізації та заходи районної цільової соціальної програми 

„Молодь Голованівщини” на 2016 – 2020 роки 

 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

тис. грн., 

у тому числі за роками: 

Очікуваний результат 

у
сь

о
го

 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Створення 

умов для 

інтелектуаль-

ного  

самовдоскона

лення  

молоді, 

творчого 

розвитку 

особистості 

 

1) Проводити акції, 

фестивалі, концерти, 

КВН, конкурси у різних 

жанрах мистецтва, 

пленери і виставки 

молодих митців, 

сприяти виданню творів 

молодих авторів  

Протягом 

2016-2020 

років 

Відділ  культури  та  туризму  

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

- - - - - - Забезпечення 

самореалізації 

обдарованої молоді 

шляхом її виявлення 

та підтримки під час 

проведення 

фестивалів, конкурсів, 

виставок, навчання; 

надання стипендій, 

грантів, видання 

творів та ін. 

 

Відділ освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації 
40,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 

Районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

55,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 

2) Проводити семінари, 

семінари-тренінги, 

виставки, засідання „за 

круглим столом” 

конференції, форуми з 

питань інтелектуального 

розвитку молоді  

Протягом 

2016-2020 

років 

Відділ освіти  , молоді та 

спорту райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

17,5 1,5 2,0 3,5 4,0 5,5  

Забезпечення нового 

рівня інформованості 

та обізнаності молоді з 

життєво значущих 

питань 
 

 

 

Відділ  культури  та  туризму  

райдержадміністрації 
3,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  3) 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, а 

також засідання ради з 

питань молодіжної політики 

при райдержадміністрації 

Протягом 

2016-2020 

років 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

2,0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6  

 

Залучення молоді до 

розроблення пропозицій 

щодо вдосконалення 

механізму реалізації 

державної молодіжної 

політики 
 

 

Відділ  культури  та  

туризму  

райдержадміністрації 

В межах загальних призначень 

Районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

 

  4) Забезпечити проведення 

районного конкурсу 

„Молода людина року” 

Травень, 

щороку 

Відділосвіти, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 
Районний 

бюджет 

7,0 
 

- 1,0 1,5 2,0 2,5 Виявлення кращих 

досягнень молоді у різних 

сферах життєдіяльності 

суспільства, відзначення 

молодих людей, які 

роблять внесок у розвиток 

держави 

5) Забезпечити проведення 

районного етапу 

Міжнародного конкурсу 

молодих українських 

літераторів “Гранослов” 

Січень – 

серпень, 

щороку 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

 

 

5,0 - 0,5 1,0 1,5 2,0 Виявлення та підтримка 

обдарованої молоді, 

видання творів кращих 

молодих літераторів 

 

 

 

6) Вивчити питання 

необхідності та доцільності 

створення районного 

молодіжного центру 

Протягом 

2016-2020 

років 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, 

райдержадміністрації, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 
Районний 

бюджет 

- - - - - - Створення районного 

молодіжного центру, 

діяльність якого 

спрямована на 

патріотичне виховання, 

пропаганду здорового і 

безпечного способу 

життя, профілактику 

негативних явищ у 

молодіжному 

середовищі. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2. Утвердження 

патріотизму, 

духовності, 

моральності 

та 

формування 

загально- 

людських 

цінностей 

1) Проводити районні заходи, 

присвячені  відзначенню 

державних свят та пам’ятних 

дат (День незалежності 

України, День Конституції 

України, День Соборності, 

День молоді, День Перемоги, 

День захисту прав дітей, День 

Державного прапора України, 

День збройних сил України та 

ін.) 

Протягом 

2016-2020 

років 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

35,0 
 

6,0 

 

6,5 

 

7,0 

 

7,5 

 

8,0 

 

Підвищення 

інформованості молоді 

про історичне та 

культурне минуле 

українського народу 

 

Відділ  культури  та  

туризму  

райдержадміністрації 

21,3 3,5 4,0 4,3 4,5 5,0 

Районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

      

45,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

2) Сприяти збереженню 

існуючих установ культурно-

просвітницького спрямування 

та патріотичного виховання 

молоді в районі, насамперед у 

сільській місцевості 

Протягом 

2016-2020 

років 

Відділ  культури  та  

туризму  

райдержадміністрації 

- В межах загальних призначень Створення та 

забезпечення діяльності 

мережі закладів для 

задоволення культурно-

просвітницьких потреб 

молоді 

3) Надавати підтримку 

пластовим (скаутським) 

організаціям 

Протягом 

2016-2020 

років 

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

райдержадміністрації 
Районний 

бюджет 

13,0 
 

-2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 Розвиток пластового та 

скаутського руху в 

районні, розширення 

мережі пластових 

організацій 
4) Забезпечити проведення 

акцій, фестивалів, конкурсів 

патріотичного спрямування з 

метою залучення молоді до 

вивчення історії, культури 

українського народу, 

пропагування здобутків 

національної духовної 

спадщини 

Протягом 

2016-2020 

років 

Відділ  культури  та  

туризму  

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

В межах загальних призначень Підвищення рівня 

громадської активності 

та патріотичної 

свідомості  молоді, 

створення морально-

етичних засад для її 

всебічного розвитку 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

20,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

 

 

 

 

 

9,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

5) Забезпечити проведення у 

загальноосвітніх школах 

району та ПТУ №38 

Протягом 

2016-2020 

років  

Відділ  культури  та  

туризму  

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

- - - - - -  

Підвищення рівня 

громадської активності 
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зустрічей, вечорів пам’яті, 

творчих конкурсів, походів 

шляхами бойової слави з 

метою пропагування та 

виховання дітей та молоді на 

кращих зразках героїчної 

історії країни, славних 

бойових і трудових традиціях, 

відвідування  музеїв району 

 Відділ освіти , молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

12,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 та патріотичної 

свідомості  молоді, 

створення морально-

етичних засад для її 

всебічного розвитку 

 

 

    Відділ  культури  та  

туризму  

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

- - - - - -  

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

60,0 
 

8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 

Сектор з питань 

внутрішньої політики, 

зв’язків з громадськістю 

та у справах преси і 

інформації аппарату 

райдержадміністрації 

В межах загальних призначень 

2) Проводити районний 

фестиваль для дітей з 

функціональними 

обмеженнями „Повір у себе” 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Районний 

бюджет 

34,9 6,5 6,8 7,0 7,2 7,4 Підтримка обдарованих 

дітей з 

функціональними 

обмеженнями та 

подальший розвиток їх 

здібностей 
3) Забезпечити ознайомлення 

учнівської молоді з 

можливостями відпочинку на 

території району та з новими 

видами туризму, зокрема, 

сільського „зеленого” туризму 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділ  культури  та  

туризму  

райдержадміністрації 

- В межах загальних призначень Підвищення 

інформованості молоді з 

можливостями 

відпочинку на території 

району та з новими 

видами туризму, 

зокрема, сільського 

„зеленого” туризму 
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4) Забезпечити організацію 

туристично-оздоровчої та 

екскурсійної роботи серед 

дітей та молоді району 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділ  культури  та  

туризму  

райдержадміністрації 

- В межах загальних призначень Підвищення 

інформованості молоді 

про об’єкти історичної 

та культурної спадщини 

району 

 

  5) Забезпечити ознайомлення 

учнівської та студентської 

молоді з основними 

тематичними напрямками 

туристичних маршрутів 

району 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділ  культури  та  

туризму  

райдержадміністрації 
- 

В межах загальних призначень Підвищення 

інформованості молоді 

про об’єкти історичної 

та культурної спадщини 

району 

6) Сприяти  участі 

представників молоді у 

обласних, всеукраїнських та 

міжнародних семінарах, 

нарадах, присвячених 

питанням розвитку культури 

та туризму в Україні та світі 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділ  культури  та  

туризму  

райдержадміністрації 

- 

В межах загальних призначень Підвищення рівня 

громадської активності 

та патріотичної 

свідомості  молоді 

 

7) Організовувати, узгоджені з 

командирами військових 

частин, екскурсії допризовної 

та призовної молоді до 

військових частин 

Кіровоградського гарнізону 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділосвіти, молоді 

та спорту  

райдержадміністрації, 

районний військовий 

комісаріат 

Районний 

бюджет 

26,0 - 5,0 6,0 7,0 8,0 Близько 120 осіб з числа 

допризовної молоді візьме 

участь у відвідувані 

військових частин 

Кіровоградського 

гарнізону 

8) Забезпечити розробку та 

організацію нових 

екскурсійних маршрутів для 

молоді з відвідування 

кораблів Військово-Морських 

Сил України, якими 

опікується Голованівський 

район 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділ  освіти, молоді 

та спорту  

райдержадміністрації, 

районний військовий 

комісаріат 

Районний 

бюджет 

60,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 Підвищення патріотизму 

молоді, ознайомлення 

допризовної молоді щодо 

служби у Військово-

Морських Силах 

України 
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9) Здійснювати висвітлення у 

засобах масової інформації 

матеріалів, які пропагують 

військову строкову та 

військову службу  за 

контрактом  

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Сектор з питань 

внутрішньої політики, 

зв’язків з 

громадськістю та у 

справах преси і 

інформації аппарату 

райдержадміністрації, 

районний військовий 

комісаріат 

- 

В межах загальних призначень Популяризація 

проходження строкової 

служби в армії серед 

молоді 

 
3. Пропаганда 

та 

формування 

здорового 

способу 

життя 

 

1) Забезпечити проведення 

районних акцій, виставок, 

засідань „за круглим столом” 

на теми: „Молодь за здоровий 

спосіб життя”, „Вибір молоді - 

здоров’я” тощо 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділ  культури  та  

туризму  

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

В межах загальних призначень Створення сприятливих 

умов для формування 

свідомого ставлення 

молоді до збереження 

здоров'я, боротьби із 

шкідливими звичками 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

5,0 
 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Відділ 

охорони здоров’я 

райдержадміністрації  

В межах загальних призначень 

Районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

2) Проводити у навчальних 

закладах району групову 

(лекції, бесіди, тренінги) та 

індивідуальну (консультації) 

роботу з профілактики 

негативних явищ у 

молодіжному середовищі в 

рамках діяльності 

спеціалізованих формувань 

"Мобільний консультаційний 

пункт” 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Районний 

бюджет 

57,0 10,0 11,0 11,5 12,0 12,5 Підвищення 

інформованості молоді 

про інфекційні хвороби 

та їх профілактику, 

згубний вплив 

тютюнопаління, 

алкоголізму та 

вживання наркотиків 

 

 

 

3) Забезпечити проведення в 

навчальних закладах району 

місячників з профілактики 

наркоманії з залученням 

кваліфікованих спеціалістів та 

обов’язковим використанням 

відеоматеріалів  

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділ 

охорони здоров’я 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

В межах загальних призначень Збільшення на 10% 

відсотків кількості 

молодих осіб, які ведуть 

здоровий спосіб життя 

 
Відділ  освіти, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

4,5 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 

Районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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  4) Забезпечити розроблення та 

виготовлення інформаційно-

друкованої продукції 

(буклети, плакати, брошури і 

т.п.), різних видів зовнішньої 

реклами, з урахуванням 

вікових та соціальних 

особливостей дітей та молоді, 

спрямованої на формування 

навиків здорового способу 

життя і застереження щодо 

незаконного вживання 

наркотичних засобів та 

психотропних речовин, 

патріотичного виховання, а 

також розповсюдження 

інформаційно-

профілактичних матеріалів у 

місцях масового відпочинку 

молоді 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Районний 

бюджет 

8,5 1,0 1,5 1,8 2,0 2,2 Підвищення 

інформованості молоді 

про інфекційні хвороби 

та їх профілактику, 

згубний вплив 

тютюнопаління, 

алкоголізму та 

вживання наркотиків, 

активізація та 

популяризація здорового 

способу життя молоді, 

надання молоді 

додаткової інформації 

щодо переваг ведення 

здорового способу життя 

Відділ 

охорони здоров’я 

райдержадміністрації 

В межах загальних призначень 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

5,2 - 1,0 1,2 1,4 1,6 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

спільно з районним 

військовим 

комісаріатом 

9,9 - 2,0 2,3 2,6 3,0 

5) Забезпечити проведення 

профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу, 

попередження вживання 

дітьми  та молоддю 

наркотичних засобів, 

прекурсорів, отруйних 

речовин, сильнодіючих 

речовин, алкоголю, 

тютюнопаління шляхом 

проведення інформаційно-

просвітницьких, 

профілактичних, культурно-

мистецьких заходів із 

залученням громадських 

організацій 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Районний 

бюджет 

4,9 0,5 0,8 1,0 1,2 1,4 Підвищення 

інформованості молоді 

щодо розповсюдження 

інфекційних хвороб, 

згубного впливу на 

здоров’я вживання  

наркотичних засобів, 

прекурсорів, отруйних 

речовин, сильнодіючих 

речовин, алкоголю та 

тютюну 

Відділ 

охорони  здоров’я 

райдержадміністрації 

В межах загальних призначень 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

15,5 1,7 2,4 3,1 23,8 4,5 

Відділ  культури  та  

туризму  

райдержадміністрації 

В межах загальних призначень 

6) Забезпечити організацію та 

участь допризовної молоді у 

проведення щорічної 

Всеукраїнської спартакіади  

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

спільно з районним 

військовим 

комісаріатом 

Районний 

бюджет 

11,3 
 

1,5 1,9 2,3 2,6 3,0 Зміцнення здоров’я 

молодих людей з числа 

допризовної молоді  
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4. Працевлашту-

вання 

учнівської 

молоді у 

вільний від 

навчання час, 

створення 

сприятливого 

середовища для 

забезпечення 

зайнятості 

молоді 

1) Забезпечити 

працевлаштування 

учнівської молоді соціально 

незахищених категорій у 

вільний від навчання час на 

оплачувані громадських 

роботах, сезонних роботах  в 

установах та організаціях 

соціальної та комунальної 

сфери місцевих громад 

особливо під час літніх 

канікул  

Протягом 

2016-2020 

років  

 

 селищні та сільські 

ради 

Місцеві 

бюджети,  

інші 

джерела 

В межах загальних призначень Підвищення соціального 

статусу та економічного 

становища соціально 

незахищених категорій 

учнівської молоді 

 

  2) Створити банк даних 

вільних робочих місць на 

літній період для 

працевлаштування учнівської 

молоді, яка виявила бажання 

працювати у вільний від 

навчання час, на 

підприємствах, в установах та 

організаціях 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Районний  центр 

зайнятості , виконкоми 

сільських та селищних 

рад 

- 

- - - - - - Удосконалення механізму 

залучення молодих людей 

до роботи у вільний від 

навчання час 

3) Забезпечити проведення 

профорієнтаційної роботи 

серед молоді, зокрема 

проведення районних акцій, 

семінарів, виставок, засідань 

„за круглим столом”, 

семінарів тренінгів, 

профорійтаційних естафет 

 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

6,2 
 

1,0- 1,0 1,4 1,4 1,4 Надання підтримки 

молодим громадянам у 

працевлаштуванні та 

реалізації їх 

підприємницьких 

ініціатив  

районний центр 

зайнятості 

- 

- - - - - - 

4) Організовувати проведення 

виставок, семінарів, 

конференцій, засідань за 

"круглим столом", конкурсів з 

питань забезпечення 

зайнятості та підтримки 

підприємницьких ініціатив 

для молоді 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

5,7 
 

- 1,0 1,2 1,5 2,0 Зменшення кількості 

молодих громадян серед 

трудових мігрантів 
районний центр 

зайнятості 
- 

- - - - - - 
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  5) Забезпечити розповсюдження 

інформаційно-друкованої 

продукції з питань 

інформування молоді стосовно 

правил вибору професії, методів 

та прийомів пошуку роботи, 

започаткування власної справи 

тощо 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Районний центр 

зайнятості 

 

 

- 

- - - - - - Підвищення 

інформованості молоді 

та створення умов, за 

яких молодь виявлятиме 

бажання 

працевлаштовуватися 

самостійно 

5. Надання 

підтримки 

молодіжним і 

дитячим  

громадським 

організаціям 

1) Надавати підтримку проектам 

соціального спрямування, 

розробленим дитячими та 

молодіжними громадськими 

організаціями, які спрямовані на 

реалізацію державної 

молодіжної політики в районі 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

райдержадміністрації 

Районни

й 

бюджет 

20,0 
 

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Збільшення чисельності 

молоді, що бере участь у 

діяльності дитячих і 

молодіжних 

громадських 

організацій, 

впровадження нових 

форм вирішення 

проблемних питань 

молодіжного 

середовища 

  2) Сприяти створенню та 

розширенню мережі дитячих і 

молодіжних громадських 

організацій в районі 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділи освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністрації  
- 

- - - - - - Збільшення кількості 

молодіжних 

громадських 

організацій, діяльність 

яких спрямована на 

реалізацію державної 

молодіжної політики  

Районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї , дітей та молоді 

Районни

й 

бюджет 

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

3) Залучати молодіжні та дитячі 

громадські організації до 

розроблення й обговорення 

проектів програм та заходів з 

питань державної політики щодо 

дітей та молоді 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації  
- 

 - - - - - Підвищення ефективності 

реалізації державної 

молодіжної політики в 

районі та активізація 

розвитку молодіжного 

громадського руху 

6. Участь в 

обласних 

заходах 

1)Забезпечити участь учасників 

району в обласних заходах 

Протягом 

2016-2020 

років  

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

Районни

й 

бюджет 

23,3 4,0 4,5 4,8 5,0 5,0 Підвищення рівня 

майстерності учасників 

обласних заходів 
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 Відділ  культури  та  

туризму  

райдержадміністрації 

23,3 4,0 4,5 4,8 5,0 5,0 

7. Надання 

підтримки 

районному 

військовому 

комісаріату 

1) Забезпечити доставку 

призовної молоді на 

проходження обласної медичної 

комісії та до призовного пункту 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

райдержадміністрації  

разом з районним 

військовим 

комісаріатом 

Районни

й 

бюджет 

400,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 Забезпечення своєчасної 

доставки призовників  

8. Організація 

та проведення 

новорічних та 

різдвяних 

свят 

1) Придбання та вручення 

подарунків дітям пільгових 

категорій та кращим вихованцям 

дитячо-юнацької спортивної 

школи 

 

Протягом 

2016-2020 

років  

 

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

райдержадміністрації 
Районни

й 

бюджет 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Реалізація прав дітей 

Районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї , дітей та молоді 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

 Разом по програмі 
1299,5 208,6 238,3 250,6 300,1 301,9  

 

 

 

  

 


