ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
XL сесія міської ради VІ скликання
РІШЕННЯ
від 20.02.2015 № 1702
Про затвердження Міської програми
«Молодь Херсона» на 2015/20 роки
З метою реалізації міської молодіжної політики в 2015/20 роках,
керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити Міську програму «Молодь Херсона» на 2015/20 роки (далі
– Програма, додається).
2.Департаменту бюджету і фінансів міської ради (Підперигора Р.С.)
передбачати кошти на фінансування Програми, виходячи з фінансових
можливостей міського бюджету на кожен рік.
3.Відповідальність за підготовку та виконання рішення покласти на
начальника управління молоді та спорту міської ради Кліментенка Ю.А.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань освіти, культури, туризму, спорту та у справах молоді
(Новгородський В.В.).

Міський голова

В.В. Миколаєнко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
20.02.2015 № 1702
Міська програма
«Молодь Херсона» на 2015/20 роки
1. Загальна частина
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 розвитку місцевого самоврядування.
Соціальне становлення молоді – важливий напрямок роботи з
молодими людьми, який здійснюється через реалізацію міських та державних
програм.
Реалізація державної політики стосовно молоді є одним з основних
напрямів соціально-економічного розвитку м. Херсона, адже молодь
визначає перспективи третього тисячоліття.
Основним форматом роботи управління молоді та спорту міської ради є
делегування частини повноважень молодіжним громадським організаціям.
Такий крок передбачає значну активізацію роботи молодіжних громадських
організацій, дозволяє залучати до напрацювання та реалізації державних
рішень найактивнішу частину молоді. В ході реалізації спільних проектів у
попередні роки проводився пошук та навчання молодих лідерів, що
дозволило говорити про інноваційність кадрової політики стосовно молоді.
У 2015-2020 роки в Херсоні планується запровадити схему співпраці з
міжнародними донорськими фондами, за якою здійснюватиметься
співфінансування соціальних проектів у молодіжній сфері, що дозволить
додатково залучити необхідні ресурси.
З метою запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі та
формування навичок здорового способу життя, в місті постійно проводиться
профілактична робота з молоддю та підлітками.
Певна увага приділяється організації змістовного відпочинку,
зайнятості дітей та підлітків.
Необхідно зазначити, що згідно зі штатним розписом, відділ з питань
сім’ї та молоді управління молоді та спорту складається з двох осіб –
начальника відділу та спеціаліста І категорії, який суміщає також посаду
діловода управління.
За кошторисом, на 2014 рік на виконання Програми передбачалося 257
тис грн., враховуючи кількість молоді у м. Херсон (молоді люди віком від 14
до 35 років), у середньому на одну молоду людину передбачалося витратити
2 грн. 40 коп. на рік. Слід зазначити, що, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 01.03.2014 №65 «Про економію бюджетних коштів та
недопущення втрат бюджету» та рішення виконавчого комітету міської ради
від 15.04.2014 №98 «Про економію бюджетних коштів у 2014 році»,
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фінансування міських молодіжних програм
видатками і зменшено на 76 тис. 100 грн.

є

не

першочерговими

2. Мета Програми
Мета Міської програми «Молодь Херсона» на 2015/20 роки (далі –
Програма) – реалізація міської молодіжної політики, поліпшення соціальноекономічного становища молоді, підтримка її громадянської активності,
спрямованої на самовизначення і самореалізацію, ширшого залучення її до
участі в процесах державотворення, підтримки молодіжних та дитячих
організацій, активізації діяльності органів місцевого самоврядування на
вирішення цих та інших проблем.
3. Основні завдання Програми
Основними пріоритетами в реалізації міської молодіжної політики є
формування національної свідомості та патріотичне виховання молоді,
формування її правової культури та профілактика протиправної поведінки,
підтримка діяльності молодіжних громадських об’єднань та студентського
самоврядування, пропаганда здорового способу життя серед молоді та
підлітків, підтримка творчої та обдарованої молоді, сприяння розвитку її
дозвілля, науково-методичне та інформаційне сприяння здійсненню
державної молодіжної політики, зайнятість молоді, встановлення
міжнародних молодіжних контактів.
Для більш успішної реалізації молодіжної політики в місті необхідно:
- збільшити фінансування заходів із реалізації міської молодіжної
політики;
- підвищити рівень співпраці з громадськими організаціями;
- забезпечити прозорість та відкритість при розподілі бюджетних
коштів;
- створити нові механізми фінансування молодіжних проектів, із
залученням до співфінансування проектів міжнародних донорських фондів
та бізнес-структур;
- залучити молодь до прийняття рішень стосовно реалізації державної
молодіжної політики;
- створити додаткові робочі місця для молоді, розширити мережі
молодіжних центрів праці;
- розширити мережі закладів відпочинку та дозвілля молоді.
4. Очікувані результати Програми
Реалізація Програми дасть можливість:
- систематично відстежувати проблеми молоді та прогнозувати
тенденції в молодіжному середовищі;
- залучити до безпосередньої участі в реалізації державної молодіжної
політики керівників органів місцевого самоврядування та місцевих
виконавчих органів, закладів, підприємств тощо;
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- створити умови для тісної співпраці органів міської влади та
молодіжних громадських організацій з метою пошуку додаткових ресурсів
для формування і провадження міської державної молодіжної політики;
- створити належні умови для всебічного розвитку молодої людини, її
соціалізації та становлення як особистості.
5. Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань,
передбачених міським бюджетом.
6. Основні заходи щодо реалізації Програми
І. Формування національної свідомості та
патріотичне виховання молоді
1.
Налагодження співпраці
з
молодіжними громадськими
організаціями, що здійснюють патріотичне виховання молоді, надання їм
організаційної та методичної допомоги.
Управління молоді та спорту (далі –
Управління).
Постійно
2. Широке використання державної символіки України при проведенні
масових заходів, з метою виховання в молоді поваги до неї (виготовлення
місцевої та державної символіки).
Управління.
Постійно
ІІ. Формування правової культури та профілактика протиправної
поведінки молоді
1. Здійснення заходів, спрямованих на поширення правових знань
серед молоді та підлітків.
Управління.
Постійно
2. Здійснення заходів, спрямованих на профілактику девіантної
поведінки в дитячому та молодіжному середовищі.
Управління.
За окремим планом
ІІІ. Підтримка діяльності молодіжних громадських об’єднань та
студентського самоврядування
1. Надання організаційної, консультативної, юридичної допомоги під
час реєстрації та діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.
Управління.
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Постійно
2. Організація та проведення семінарів, тренінгів, конференцій,
“круглих столів”, нарад з представниками молодіжних громадських
організацій із питань реалізації державної молодіжної політики.
Управління.
Щороку
3. Активізація розвитку політичної культури, залучення молоді до
участі в державотворчому процесі, громадському русі шляхом підтримки
студентського самоврядування та діяльності громадських організацій.
Управління.
Постійно
4. Проведення тренінгів, семінарів, засідань „круглих столів” із питань
молодіжного і студентського лідерства та основ громадянського
представництва.
Управління.
Постійно
ІV. Формування здорового способу життя серед підлітків та молоді
1. Забезпечення проведення акцій з метою формування в молоді
потреби у веденні здорового способу життя, профілактики правопорушень.
Управління,
Центр соціальних служб для дітей,
сім’ї та молоді (далі – Центр).
Постійно
V. Підтримка творчої та обдарованої молоді
1. Забезпечення проведення молодіжних олімпіад, конкурсів,
фестивалів, виставок творчих робіт учнів і студентів, молодих вчених,
здійснення інших заходів, спрямованих на виявлення та самореалізацію
обдарованих дітей, молоді.
Управління.
Постійно
2. Надання підтримки обдарованим учням, студентам-переможцям
міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних фестивалів, конкурсів,
виставок з метою створення умов для виховання інтелектуальної та творчої
еліти міста та стимулювання молоді для досягнення високих результатів у
різних галузях діяльності щодо вирішення актуальних проблем науки,
техніки, економіки, літератури та мистецтва. Фінансова підтримка надається
окремим молодим людям, віком до 35 років (включно). Форма фінансової
підтримки – одноразова виплата.
Управління.
Постійно
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VІ. Сприяння розвитку дозвілля молоді
1. Забезпечення систематичного проведення молодіжних шоу-програм,
конкурсів, фестивалів, КВКів тощо.
Управління разом із молодіжними
громадськими організаціями.
Постійно
2. Проведення змагань із футболу з метою залучення молоді до занять
фізичною культурою та спортом.
Управління.
Щороку
3. Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації ходу
реалізації Програми.
Управління,
Управлінню громадських зв’язків.
Щороку
VІІ. Поліпшення становища молодої сім’ї
1. Сприяння створенню недержавних психологічних консультацій для
молоді, молодої сім’ї.
Управління,
Центр.
Постійно
ІХ. Міжнародні молодіжні контакти
1. Співробітництво з партнерами Республіки Білорусь, країн
Європейського Союзу щодо культурного та спортивного обміну
молодіжними делегаціями, спільного проведення форумів, тренінгів,
семінарів, конференцій, конкурсів, фестивалів.
Управління разом із молодіжними
громадськими організаціями,
управління економічного розвитку
міської ради.
Щороку
2. Сприяння розвитку молодіжних зв’язків, зустрічей молоді, студентів,
учнів Херсона і зарубіжних країн та споріднених міст.
Управління разом із молодіжними
громадськими організаціями,
управління економічного розвитку.
Постійно
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7. Кошторис на виконання Програми на 2015 рік
1. Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді
№ п\п

Найменування заходів

1.

Організація та проведення семінарів, тренінгів,
конференцій, “круглих столів”, нарад з представниками
молодіжних громадських організацій із питань
реалізації державної молодіжної політики, молодіжного
і студентського лідерства та зайнятості молоді
Проведення акцій з метою формування в молоді
потреби у веденні здорового способу життя та
профілактики правопорушень
Проведення
молодіжних
олімпіад,
конкурсів,
фестивалів, виставок творчих робіт учнів і студентів,
молодих
вчених,
здійснення
інших
заходів,
спрямованих на виявлення та самореалізацію
обдарованих дітей, молоді.
Фестиваль «кРок у майбутнє»
Стипендії для підтримки обдарованих школярів,
студентів вищих та середніх спеціальних навчальних
закладів міста
РАЗОМ:

2.

3.

4.
5.

Міський голова

Всього,
грн.
30000,00

30000,00

40000,00

195000,00
7900,00

302900,00

В.В. Миколаєнко

