
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження стратегічного плану  розвитку 

«Молодь у Біляївській об’єднаній  територіальній громаді» 

на 2017-2020 р.р. 

 
 

           Відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про охорону дитинства», «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні», Житлового Кодексу Української РСР, Конвенції ООН 

про права  дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і 

розвитку дітей з метою впровадження системної молодіжної  політики в громаді, 

створення умов для всебічного розвитку молоді, її соціального захисту, пошуку 

лідерів і талановитої молоді Біляївська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Стратегічний план розвитку «Молодь у Біляївській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2020 р.р.» (додаток 1). 

 

2. Доручити фінансовому управлінню протягом 2017-2020 років 

передбачати в  бюджеті на відповідний рік асигнування для реалізації заходів 

Програми, виходячи із наявних можливостей бюджету на відповідний рік.  

 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію міської ради 

з питань планування, бюджету і фінансів (голова комісії – Волженіна Н.Г.) і 

комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та у справах молоді 

(голова комісії Крачков А.М.). 
 
 

Біляївський міський голова                                             Бухтіяров М.П. 

 

№ 471-27/VІІ від 30 листопада  2017 року  

м. Біляївка 

 



 

 

Додаток 1 

                                                                        до рішення Біляївської міської ради                                  

№471-27/VІІ від 30 листопада 2017 р.  

 

Стратегічний план розвитку 

«Молодь у Біляївській об’єднаній  територіальній громаді» 

на 2017-2020 р.р. 

1. Загальні положення 

Одним із пріоритетних завдань Біляївської об’єднаної територіальної громади є 

необхідність впровадження в громаді системної  молодіжної  політики. 

Протягом 2016-2017 років в громаді  прийнято та реалізується декілька програм, якими  

передбачено заходи з питань соціального становлення та розвитку молоді, підтримки 

молодіжного руху та різних категорій молоді, утворено структурну одиницю, яка забезпечує 

формування та реалізацію  молодіжної політики. 

Разом із тим актуальними залишаються такі проблеми серед молоді: 

- формування національної самосвідомості, активної громадянської позиції; 

- створення умов для розвитку та самовдосконалення особистості; 

- популяризація здорового способу життя; 

- забезпечення житлом; 

- попередження виникнення складних життєвих обставин; 

- зайнятість молоді. 

Тому в стратегічному плані розвитку «Молодь у Біляївській об’єднаній  територіальній 

громаді» на 2017-2022 р.р. (далі Стратегія) закладений наступний механізм розвитку: 

становлення та підтримки молоді, її всебічного розвитку, пошук і підтримку лідерів, 

талановитої молоді, а також реабілітацію молодих людей, які потрапили у складну життєву 

ситуацію, захист молоді соціально-незахищених категорій. 

2. Основні принципи, мета та завдання Стратегії 

Стратегія базується на таких принципах: 

Пріоритетність реалізації молодіжних програм та ініціатив, спрямованих на розв'язання 

актуальних проблем молоді; 

залучення всіх структурних підрозділів міської ради, молоді, громадських об'єднань, 

активістів  дореалізації молодіжної політики в громаді; 

інформаційна відкритість. 

Метою Стратегії є забезпечення провадження комплексної, послідовної та 

взаємоузгодженої діяльності всіх ланок у справі формування та реалізації молодіжної політики, 

створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов для 

стимулювання освіти, зайнятості, ініціатив, творчості та інноваційної діяльності молоді. 

Завданнями Стратегії є: 



Консолідація зусиль щодо створення умов для інтелектуального, морального, фізичного 

розвитку молоді, реалізації її освітнього і творчого потенціалу, підвищеня рівня її соціального 

захисту 

3. Пріоритети реалізації Стратегії. 

Пріоритетами реалізації Стратегії є: 

1) забезпечення умов  самореалізації молоді шляхом: 

- задоволенням різнобічних потреб молоді у сфері культури, науково-технічної, художньої, 

декоративно-прикладної та професійної діяльності; 

- підтримка талантів; 

-створення системи соціального захисту окремих категорій. 

2) формування здорового способу життя молоді шляхом: 

- мотивації до здорового способу життя; 

- забезпечення розвитку фізичної культури та спорту; 

- проведення спортивних змагань, турнірів; 

- виконання програм, спрямованих на залучення молоді до занять фізичною культурою та 

спортом; 

3) забезпечення зайнятості молоді тапідвищення рівня її конкурентоспроможності шляхом: 

- сприяння професійній орієнтації учнівзагальноосвітніх навчальних закладів; 

- сприяння працевлаштуванню молоді; 

- сприяння підприємницькій діяльності молоді, визначення механізмів її підтримки; 

4) забезпечення молоді житлом шляхом: 

- придбання житла молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за 

рахунок бюджетних коштів; 

- придбання соціального житла за рахунок бюджетних коштів; 

5) активізація позиції молоді у суспільно-політичному житті шляхом: 

Забезпечення участі молоді у заходах національно-патріотичного характеру; 

4. Етапи реалізації Стратегії 

Реалізація Стратегії здійснюється трьома етапами. 

На першому етапі (2017 рік) передбачається: 

розроблення та затвердження програми молодіжної політики в громаді та  плану заходів з 

підтримки молоді на 2018-2022 р.р.; 

підготовка пропозицій щодо внесення змін до діючих програм в частині реалізації заходів 

молодіжної політики в громаді 

На другому етапі (2018-2021 роки) передбачається забезпечення активної участі у 

суспільному житті молоді,  а також збільшення обсягу фінансування молодіжних програм за 

рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

На третьому етапі (2022 роки) передбачається: 

Створення системи надання молоді необхідних соціальних послуг з навчання, професійної 

підготовки, працевлаштування, житлового забезпечення, тощо. 

5. Шляхи реалізації Стратегії 

Реалізація Стратегії здійснюється шляхом розроблення та затвердження в установленому 

порядку відповідних програм щодо становлення, соціального захисту та розвитку молоді. 

Координацію діяльності структурних підрозділів міської ради з питань формування та 

реалізації політики у молодіжній сфері здійснює заступник міського голови з соціально-

економічних питань . 



Стратегія  передбачає співпрацю місцевого самоврядування,  громадських організацій, бізнесу, 

спрямованих на ефективну реалізацію молодіжної політики в громаді  у відповідності до 

законодавства. 

6. Результати реалізації Стратегії та оцінка її ефективності 

Реалізація Стратегії сприятиме створенню необхідних умов для становлення, розвитку 

молоді  та її активної участі у суспільному житті. 

Очікуваними результатами реалізації Стратегії є: 

       - підвищення рівня активності молоді у суспільному житті; 

       - збільшення кількості молоді, залученої до участі у творчих, патріотичних, 

профорієнтаційних  заходах та  заходах щодо формування здорового способу життя;  

       - збільшення кількості проведених  спортивних змагань; 

       - збільшення кількості гуртків, секцій та інших об’єднань; 

-залучення до реалізації  молодіжної політики більше громадських організацій; 

     - поліпшення житлових умов молоді та молодих сімей. 



 

Додаток 2 

                                                                        до рішення Біляївської міської ради                                  

№471-27/VІІ від 30 листопада 2017 р.  

  

Перелік заходів  

для реалізації стратегічного плану  розвитку «Молодь у Біляївській об’єднаній  

територіальній громаді» на 2017-2022 р.р. 

№ Заходи Відповідальний структурний 

підрозділ 

1. Формування національної свідомості й самосвідомості, активної позиції молоді – 

1.1 Дія банку молодіжних ідей, введення грантів 

міської ради на реалізацію кращих молодіжних 

проектів 

Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

1.2 Забезпечення діяльності «Школи молодіжного 

лідерів» 

Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

1.3 Впровадження проекту «Зроби своє місто кращим» Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

1.4 Пропаганда символіки України, громади. 

 

Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту  

Відділ культури та туризму 

1.5. Організація загальноміського свята «Супер-

козак». 

 

Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту. 

 Відділ культури та туризму 

1.6. Підтримка волонтерського руху серед молоді 

 

Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту. 

 Відділ культури та туризму 

1.7 Проведення  масових заходів до Дня Європи, Дня 

молоді, Міжнародного дня студента та ін. 

Відділ культури та туризму 

1.8 Організація  патріотичного клубу Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту. 

2. Фізична культура й утвердження здорового способу життя 

2.1 Встановлення спортивних майданчиків, 

облаштування стадіонів в мікрорайонах громади 

Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

2.2 Акція «Футбол у кожен двір» Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

2.3 Проведення акцій з метою підвищення рівня 

здоров’я молоді, популяризації та утвердження 

здорового безпечного способу  життя та культури 

здоров’я серед молоді 

Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

2.4 Залучення молоді до занять спортом в секціях, що Управління освіти, сім’ї, 



діють в Біляївській міській   ДЮСШ 

Розширення гуртків і секцій на базі ДЮСШ 

молоді та спорту 

2.5. Проведення учнівської спартакіади Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

2.6. Проведення  в громаді спортивних змагань, 

турнірів; участь в змаганнях інших  рівнів   

Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

3.  Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого 

розвитку особистості.  
       Естетична освіченість і вихованість 

3.1. Облаштування освітніх просторів, творчих 

майданчиків, створення молодіжних центрів  в 

«мікрорайонах» міста - центр, селище ( 3-я школа),  

Слободка, Зелений Хутір, Промінь-, а також с. 

Майори, с. Повстанське 

Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

3.2 Виплата стипендії  обдарованим студентам Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

3.3. Виплата стипендії обдарованим дітям Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

3.4. Відзначення відмінників Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

3.5 Розвиток мережі гуртків, секцій та позашкільної 

освіти 

Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

3.6. Створення банку талановитих людей, які на 

волонтерських засадах  готові проводити  серед 

молоді  майстер-класи, тренінги, курси та ін. 

 

Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту,  

відділ культури та туризму 

3.7. Створення  міського  театру Відділ культури та туризму 

4.   Підтримка молодіжної зайнятості та підприємницької діяльності. Соціальний 

захист. 

4.1. Створення  «школи гідів» 

 

Відділ культури та туризму, КП 

«Супутник» 

4.2. Проект  «Перший кар’єрний крок» у рамках  

стажування в громаді 

Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

4.3. Заходи по профорієнтації учнів. 

 

Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту.  

4.4. Придбання житла для осіб та молоді з числа 

дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування 

Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту. 

4.5. Виплата допомоги  дітям-сиротам та 

позбавлених батьківського піклування по 

досягненню ними повноліття 

Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту. 



 


