
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про  Програму «Молодь і сім’я  Біляївської об’єднаної 

територіальної громади» на 2018-2020 роки 

 
   Відповідно доп.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Законів України «Про охорону дитинства», «Про сприяння 

соціальному становленню та розвиток молоді в Україні», з метою створення 

додаткових умов для подальшого розвитку й удосконалення процесу 

реалізації  молодіжної та сімейної  політики в громаді,  а також підтримки 

талановитої та обдарованої молоді,  Біляївська міська рада, 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити програму «Молодь і сім’я Біляївської об’єднаної 
територіальної громади» на 2018-2020 роки (далі - Програма), що додається.  

  
2. 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. 

 

№501-28/VIІ від 22 грудня 2017 року 

м. Біляївка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



 

                                                                        Додаток 

до  рішення міської ради 

                                                                             №501-28/VIІ від 22 грудня 2017 року 

Програма 

«Молодь і сім’я  Біляївської об’єднаної територіальної 

громади»  

на 2018-2020 роки 
 

І. Паспорт програми «Молодь і сім’я  Біляївської об’єднаної територіальної громади» 

на 2018-2020 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської 

міської Ради. 

 

2. Підстави до 

розроблення Програми 

Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про 

охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про 

протидію торгівлі людьми», «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про сприяння 

соціальному становленню та розвиток молоді в Україні» 

3. Розробник програми Відділ у справах сім’ї, молоді та у справах дітей 

управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської 

міської Ради. 

 

4. Співрозробники 

програми 

- 

5. Відповідальний 

виконавець програми 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської 

міської Ради. 

 

6. Учасники програми 

 

 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської 

міської Ради 

7. Термін реалізації 

програми 

2018-2020   роки 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми  

Бюджет Біляївської об’єднаної територіальної громади 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів на 

реалізацію 

 програми, у т.ч.: 

237,00 тис.грн. 

 

кошти місцевого 

бюджету 
237,00 тис.грн. 

Інші джерела   - 

 



 

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма. 

 

В Біляївській об’єднаній територіальній громаді мешкає майже 17,0 тис громадян. 

Більшість  проживає в сім’ях.  

Сім’я відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування 

потенціалу нації. Без повноцінного функціонування сім’ї неможливим є вирішення 

економічних і соціальних проблем, утвердження здорових моральних цінностей, 

адекватна соціалізація дітей і підлітків, розвиток духовності та культури. 

Тому актуальні засади підтримки, стимулювання саморозвитку  сім’ї, поєднання 

зусиль влади з активізацією діяльності територіальної громади.  

В громаді маємо  3,9 тис молодих осіб віком від 18 до 35 років. Більше п’ятисот з 

них навчається у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних 

закладах. Залучення більшої кількості цих осіб  до вирішення питань громади – проблема, 

яка потребує вирішення. Адже 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 . Проблемою залишається громадянське, 

національно-патріотичне виховання  молоді,  залучення її до соціально-політичних 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. В нашій громаді  15 жінок мають 

звання Матері-героїні. Питання пропаганди сімейного способу життя, виховання дітей в 

громаді також потребують вирішення. Запобігання асоціальним проявам – одна з 

важливих проблем, яку ставить перед собою громада. Так за даними шкіл громади 15  осіб 

перебувають на обліку, які схильні до правопорушень, бродяжництва, з девіантною 

поведінкою. За даними поліції протягом 2017 року  3 дитини скоїли кримінальні 

правопорушення. Постійно постає питання залучення неповнолітніх до отримання освіти. 

 

ІІІ. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є здійснення комплексних заходів щодо формування ціннісної 

орієнтації на сім’ю,створення умов для всебічного розвитку  талановитих, обдарованих 

юнаків та дівчат, запобігання асоціальним проявам в громаді, пошук молодіжних лідерів, 

створення системи  підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на 

самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, 

гуманітарних та економічних передумов. 

 

 

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування. Строки та етапи  виконання Програми 

У Програмі закладений наступний механізм розвитку: становлення та підтримка 

громадян, зокрема молоді, її всебічного розвитку, пошук і підтримку лідерів, талановитої 

молоді, а також реабілітацію сімей, які потрапили у складну життєву ситуацію, захист 

соціально-незахищених категорій та підтримка багатодітних родин. 

Шляхами розв’язання проблем є проведення заходів та  інформаційно-

просвітницьких  кампаній, підвищення рівня громадської активності та патріотичної 

свідомості  молоді, створення морально-етичних засад для її всебічного розвитку. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  місцевого 

бюджетів, а також інших джерел фінансування. Обсяги коштів на фінансування Програми 

є орієнтовними і будуть передбачатись в межах реального ресурсу бюджету.  



Обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатках 1,2 до Програми. 

Реалізація Програми розрахована на 2018-2020 роки та проводиться в один етап. 

 

V. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Основними напрямами Програми є:  

Формування національної свідомості й самосвідомості, активної позиції– 

найважливіших громадянських рис особистості – передбачає усвідомлення  своєї етнічної 

спільності, національних цінностей, відчуття своєї національної причетності до розбудови 

України, патріотизм, що сприяє утвердженню власної гідності, внутрішньої свободи, 

гордості за Батьківщину. Формування патріотичних почуттів означає створення високого 

ідеалу служіння рідному народові, готовності до служіння в ім'я процвітання і 

незалежності України. Воно покликане формувати громадянина – патріота України, 

виробляти глибоке розуміння громадського обов'язку, прищеплення молоді поваги до 

Конституції України, її державних символів , прав і свобод людини і громадянина. 

Фізична культура й утвердження здорового способу життя – невід'ємні елементи 

загальної культури особистості. Повноцінний фізичний розвиток, зміцнення здоров'я, 

гармонія тіла,  духу юнаків та дівчат і природи мають лежати в основі фізичного 

виховання.  

Створення умов для інтелектуального самовдосконалення і, творчого 

розвитку особистості -  забезпечення умов  самореалізації молоді. 

Відродження, пошук і підтримка талантів передбачає задоволенням 

різнобічних потреб молоді у сфері культурни науково-технічної, художньої, 

декоративно-прикладної та професійній діяльності. Виховуючи естетичні 

погляди, смаки, які грунтуються на народній естетиці та на кращих 

надбаннях цивілізації, цей напрям передбачає вироблення умінь 

примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати й 

відтворювати прекрасне в повсякденному житті. Він включає в себе також  

утвердження загальнолюдських моральних цінностей: правди, любові, 

справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, інших чеснот. При 

цьому важить не тільки і не стільки просвітницька діяльність, скільки 

перетворення моральних знань у переконання, стійкі моральні почуття і 

вчинки молоді. Ефективність морального виховання значно зростає, коли 

воно спирається на народну мораль, традиції, звичаї, обряди, які у собі 

містять високі моральні зразки, ідеї, ідеали, погляди, поведінкові норми, 

збагачені тисячолітнім досвідом мудрості народу, несуть могутній 

моральний потенціал 

             Підтримка молодіжної зайнятості та підприємницької діяльності - проблема 

працевлаштування та зайнятості молоді давно вже є проблемним питанням. Внаслідок 

послаблення державного контролю за працевлаштуванням підвищилася незахищеність 

молоді на ринку праці, загострилася проблема молодіжного безробіття. Відсутність 

досвіду роботи та глибоких професійних знань – основний недолік, який стає на заваді 

працевлаштування молодих людей.  

 

Соціальний захист – в зв’язку з   економічними проблемами суспільства, багато 

жителів громади  потребують підтримки. Важливо для отримання  довготривалого 



результату надавати її на засадах стимулювання саморозвитку, обгрунтування адресності 

надання  допомоги і поєднання зусиль громади та сім’ї  .  

 

 

VІ. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники. 

 

                  Заходи програми наведені у додатку 3. 

 Виконання заходів Програми дасть змогу збільшити кількість громадян, залучених до 

участі у творчих, патріотичних, профорієнтаційних  заходах та  заходах щодо формування 

здорового способу життя, покращення життя в громаді; збільшити кількість проведених  

спортивних змагань;   створення більше громадських організацій.  

 

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Відповідальним виконавцем Програми є управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Біляївської міської Ради. 

Після закінчення встановленого строку виконання Програми не пізніше ніж у 

двомісячний строк управління складає підсумковий звіт про результати її виконання та 

подає його на розгляд Біляївській міській Раді разом з пояснювальною запискою.  
Контроль за виконанням Програми здійснює Виконавчий комітет Біляївської міської ради. 
Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснюють: комісія міської ради з 
питань з питань планування, бюджету і фінансів  і комісія з питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, спорту та у справах молоді . 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до програми«Молодь і сім’я 

Біляївської об’єднаної територіальної громади»  

на 2018-2020 роки 

 

 

                Ресурсне забезпечення 

Програми 

«Молодь і сім’я 

Біляївської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2020 роки 

 

 Орієнтовний обсяг фінансування 

по рокам,  

тис грн. 

2018 2019 2020 

Усього 59,0 89,0 89,0 

місцевий бюджет,  

 
59,0 89,0 89,0 

інші джерела - - - 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

до програми«Молодь і сім’я 

Біляївської об’єднаної територіальної громади»  

на 2018-2020 роки 

Кошторис видатків для реалізації заходів Програми 

«Молодь і сім’я у Біляївській об’єднаній  територіальній громаді» 

на 2018-2020 р.р. 

№ 

п/п 

Заходи Програми Орієнтовний обсяг 

фінансування по роках, 

тис. грн. 

Відповідальний 

структурний 

підрозділ 

2018 2019 2020 

1 Дія банку молодіжних 

ідей 

0,00 0,00 0,00 управління 

освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 
2 Забезпечення діяльності 

«Школи молодіжних 

лідерів»: 

- участь в  семінарах  

 та тренінгах (проїзд,  

витрати на харчування та 

проживання) 

- організація виїздів, 

таборування для 

активної молоді 

 

 

 

5,00 

 

 

 

5,00 

 

 

 

5,00 

управління 

освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

3 Підтримка реалізації 

проектів громадян. 

Впровадження акції 

«Зроби свою громадою 

кращою»  . Відзначення 

переможців 

 

 

 

20,00 

 

 

 

50,00 

 

 

 

50,00 

 

 

управління 

освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

4 Проведення акцій з 

метою підвищення рівня 

здоров’я молоді, 

популяризації та 

утвердження здорового 

безпечного способу  

життя та культури 

2,0 2,0 2,0 Управління 

освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 



здоров’я серед молоді: 

залучення медичних, 

соціальних працівників 

виготовлення рекламних 

матеріалів, створення, 

розповсюдження 

соціальних роликів 
5 Облаштування освітніх 

просторів, творчих 

майданчиків, створен-ня 

молодіжних центрів  в 

«мікрорайонах» міста - 

центр, селище ( 3-я 

школа),  Слободка, 

Зелений Хутір, Промінь-, 

а також с. Майори, 

Повстанське: 

-оренда приміщення, 

ремонт, придбання  

будматеріалів, меблів, 

техніки та ін. 

0,00 0,0 0,0 управління 

освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

6 Відзначення відмінників: 

придбання призів, 

грамот 

3,00 3,00 3,00 управління 

освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 
7 Створення банку 

талановитих людей, які 

готові проводити  серед 

молоді  майстер-класи, 

тренінги, курси та ін. 

 

0,0 0,0 0,0 управління 

освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

8 Проект  «Перший 

кар’єрний крок» у рамках  

стажування в громаді 

0,0 0,0 0,0 управління 

освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 
9 Виплата стипендій  від 

Біляївської   ОТГ 

27,0 27,0 27,0 управління 

освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 
10 Організація  заходів для 

«матерів-героїнь»: вітання 

з святами,  присвоєнням 

звань  

2,0 2,0 2,0 управління 

освіти, сім’ї, 

молоді та спорту  

 Всього 59,0 89,0 89,0  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Додаток 3 

до програми«Молодь і сім’я 

Біляївської об’єднаної територіальної громади»  

на 2018-2020 роки 

 

  

 План заходів для реалізації програми 

«Молодь і сім’я  у Біляївській об’єднаній  територіальній громаді» 

на 2018-2020 р.р. 

 

 

 

№ Заходи 

Формування національної свідомості й самосвідомості, активної позиції  

1.1 Дія банку молодіжних ідей 

1.2 Забезпечення діяльності «Школи молодіжного лідера».  

1.3 Підтримка реалізації проектів громадян. Впровадження акції «Зроби свою громадою 

кращою»  . Відзначення переможців 

Фізична культура й утвердження здорового способу життя 

1.4 Проведення акцій з метою підвищення рівня здоров’я молоді, популяризації та 

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

Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку 

особистості .  

1.5 Облаштування освітніх просторів, творчих майданчиків, створення молодіжних 

центрів  в «мікрорайонах» міста. 

1.6 Відзначення відмінників. 

1.7 Створення банку талановитих людей, які на волонтерських засадах  готові проводити  

серед молоді  майстер-класи, тренінги, курси та ін. 

Підтримка молодіжної зайнятості та підприємницької діяльності. 

1.8 Проект  «Перший кар’єрний крок» у рамках  стажування в громаді 

Соціальний захист. 

1.9 Виплата стипендій  від Біляївської   ОТГ 

1.10 Організація  заходів для «матерів-героїнь»   


