ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ТРЕТЯ СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 25 грудня 2015року

№ 39
смт. Голованівськ

Про затвердження районної цільової
соціальної програми «Молодь
Голованівщини на 2016-2020 роки»
Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну цільову соціальну програму «Молодь
Голованівщини на 2016-2020 роки» (додається).
2. Рекомендувати Голованівській районній державній адміністрації
забезпечити фінансування районної районної цільової соціальної програми
«Молодь Голованівщини на 2016-2020 роки».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з соціальних питань.
Голова районної ради

Б.Кучмій

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Голованівської
районної ради
від 25 грудня 2015року
№ 39

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
“Молодь Голованівщини” на 2016 – 2020 роки
І. Загальні положення
Районна цільова соціальна програма „Молодь Голованівщини” на 20162020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 січня 2009 року №41 „Про затвердження Державної
цільової соціальної програми „Молодь України” на 2009-2015 роки та Указу
Президента України від 6 січня 2010 року №6 „Про деякі заходи щодо сприяння
вирішенню актуальних питань молоді”.
В районі проживає 6 967 молодих осіб віком від 18 до 35 років, що
становить 22 відсотки від загальної кількості населення району.
Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм
інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного
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 із найважливіших завдань є громадянське,
національно-патріотичне виховання дітей та молоді, їх залучення до соціальнополітичних та економічних перетворень.
Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб
молоді, заінтересованості 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 наявністю амбіцій, завищених очікувань,
пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показником
успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.

Проте для значної частини молоді все 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.
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.
Зокрема, постійно зростає коефіцієнт смертності серед молодих людей.
Збільшується рівень злочинності серед молоді.
Молодь перебуває у складній ситуації, коли в умовах стрімкого
розвитку інформаційних технологій, збільшення кількості життєвих проблем у
представників молодого покоління формується
так
званий комплекс
незадоволеності. Отже, держава повинна забезпечити право на перше робоче
місце навіть за відсутності практичного досвіду у випускників навчальних
закладів.
Забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її
конституційних прав та свобод на Голованівщині потребує посилення
координації зусиль держави і громадськості в цьому напрямі та обумовлює
необхідність прийняття районної цільової соціальної програми “Молодь
Голованівщини” на 2016-2020 роки.
ІІІ. Визначення мети програми
Метою Програми є створення системи всебічної підтримки
громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і
самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та
економічних передумов, надання соціальних гарантій.
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.

Крім того досягнення мети програми забезпечуватиметься такими
засобами:
удосконалення нормативно-правової бази з питань формування і
реалізації державної молодіжної політики, зокрема щодо врегулювання питань
міжнародного молодіжного співробітництва;
підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості
молоді, 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 молоді до збереження здоров'я,
боротьби із шкідливими звичками;
забезпечення працевлаштування учнівської
незахищених категорій у вільний від навчання час;

молоді

соціально

збільшення чисельності молоді, що бере участь у діяльності дитячих і
молодіжних громадських організацій.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету та місцевих бюджетів, а також коштів з інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
Структурні підрозділи райдержадміністрації можуть делегувати
громадським організаціям повноваження щодо реалізації заходів, спрямованих
на виконання програми. У цьому випадку вони надають молодіжним та
дитячим організаціям, їх спілкам фінансову та організаційну допомогу,
здійснюють контроль за реалізацією наданих повноважень.
Обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.
Реалізація Програми розрахована на 2016-2020 роки.
V. Перелік завдань і заходів програми
та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді,
творчого розвитку особистості;
утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування
загальнолюдських цінностей;

пропаганда та формування здорового способу життя;
створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді, зокрема у вільний від навчання час;
надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям;
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
VI. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює
відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, залучені до
виконання Програми, спільно з громадськими організаціями щороку
розробляють заходи щодо реалізації Програми.
Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи
міністерств та відомств України щороку до 20 грудня надають інформацію про
хід реалізації Програми відділу у справах сім'ї, молоді та спорту
райдержадміністрації.
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації надає
постійній комісії районної ради з питань освіти, науки, культури, туризму,
спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики узагальнений звіт про стан її
виконання до 15 січня щороку до 2020 року .
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соціальних служб для сім’ї, дітей та
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районний бюджет,
місцеві бюджети
1299,5 тис. грн..

1299,5тис.грн.
районний бюджет,
місцеві бюджети,
інші джерела

