УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 19 травня 2016 року

№ 98- VІІ

Про районну Програму “Молодь
Дворічанщини” на 2016 – 2020 роки

З метою сприяння реалізації молодіжної політики в районі заради
створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української
молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної
свідомості, відповідно до статті 43 Закону України
“Про місцеве
самоврядування в Україні” районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну Програму “Молодь Дворічанщини” на 2016 –
2020 роки (додається).
2. Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
(Коваль Н.І.):
2.1.забезпечити організацію виконання заходів Програми у межах своїх
повноважень;
2.2. щороку під час формування проекту бюджету передбачати кошти на
здійснення заходів Програми виходячи з можливостей бюджету;
2.3. інформувати районну раду щорічно до 20 січня наступного року за
звітним про хід реалізації Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціального захисту, гуманітарних питань
(Саранді Н.М.).
Голова
районної ради

Г.Турбаба

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 19 травня 2016 року № 98 -VІІ
(V сесія VІІ скликання)

РАЙОННА ПРОГРАМА
“МОЛОДЬ ДВОРІЧАНЩИНИ”
на 2016-2020 роки

Дворічна
2016 рік

Вступ
Молодь – це найбільш мобільна й соціально-активна частина
населення, відкрита для ідеологічного й політичного впливу, здатна до
вдосконалення, здобуття нових знань та навичок.
Як соціально-демографічна група, молодь характеризується не лише
віковими ознаками, а й специфікою соціального становлення, особливим
місцем у структурі суспільства. Від неї значною мірою залежить не лише
сучасний, а й майбутній розвиток держави, регіону, району. Тому важливим
напрямком роботи є реалізація державної молодіжної політики.
Основними тенденціями державної молодіжної політики є:
національно-патріотичне виховання молоді, рівний доступ кожної молодої
людини до освіти, рівних прав у працевлаштуванні, забезпеченні житлом,
можливості творчої самореалізації тощо; створення оптимальних умов для
максимально повного розкриття кожної молодої людини як особистості;
створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я молоді.
Досвід реалізації молодіжної політики структурними підрозділами
свідчить про доцільність роботи у цьому напрямку в рамках районної
програми “Молодь Дворічанщини”.
Прийняття програми актуалізується тим, що на сьогодні в
молодіжному середовищі району активність молоді у соціальноекономічному, політичному та культурному житті району залишається
недостатньою.
Ефективній реалізації державної молодіжної політики у районі
сприятиме лише системний підхід до вирішення молодіжних проблем, з
урахуванням обласних, національних та міжнародних програм і заходів.
Мета Програми:
Метою районної програми “Молодь Дворічанщини” на 2016-2020 роки
(далі - Програми) є забезпечення реалізації молодіжної та сімейної політики в
районі заради створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації
української молоді, формування її громадянської позиції та національнопатріотичної свідомості.
Програма розроблена на період до 2020 року і є засобом реалізації
повноважень відділу освіти, молоді та спорту Дворічaнської районної
державної адміністрації, встановлених чинним законодавством.
Основними завданнями Програми є:
формування громадянської позиції і національно-патріотичне
виховання;
популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та
культури здоров’я серед молоді;

набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей
поза системою освіти ( розвиток неформальної освіти);
створення умов для працевлаштування молоді (забезпечення первинної
і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді);
всебічне сприяння працевлаштуванню молоді, забезпечення молоді
першим робочим місцем та вторинною зайнятістю;
забезпечення партнерської підтримки молоді з числа внутрішньо
переміщених осіб;
формування морально-правової культури та профілактика негативних
явищ у молодіжному середовищі;
щорічне підвищення активності молодіжних громадських організацій.
Основні заходи Програми
№
з/п

Назва заходу

Організація та проведення
культурно – масових
заходів для дітей та
молоді району:
- до Дня Матері та
Міжнародного Дня
сім’ї;
- День здоров’я;
- до Дня захисту дітей;
- до Дня Молоді;
- до Дня селища;
- до Дня Конституції
України;
- до Дня Державного
Прапора та Дня
Незалежності України;
- до Дня захисника
України;
- до новорічних та
різдвяних свят, зокрема
для дітей та підлітків,
які потребують
особливої соціальної
уваги та підтримки
2
Організація та
проведення лекційно1

Термін
виконан-ня

Щороку

Травень
Вересень
Червень
Червень
Червень
Червень

Відповідальний

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
відділ культури і
туризму
райдержадміністрації,
служба у справах
дітей
райдержадміністрації,
РЦССДМ

Серпень
Жовтень
Грудень

Постійно Відділ освіти, молоді
та спорту

Обсяг
фінансув
ання на
2016 рік,
грн.

профілактичної роботи
щодо пропаганди
здорового і безпечного
способу життя та
культури здоров’я серед
молоді

3

4

5

райдержадміністрації,
РЦССДМ, КЗОЗ
“Дворічанська
центральна районна
лікарня”, КЗОЗ Центр
первинної медикосанітарної допомоги
Дворічанського
району
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
РЦССДМ

Організація та
проведення освітньовиховних заходів щодо
національнопатріотичного виховання
молоді шляхом
проведення:
- акцій, круглих столів та Постійно
інших заходів,
спрямованих на
ушанування героїв
боротьби українського
народу за незалежність і
територіальну цілісність;
- дитячо-юнацької
Травень
військово-патріотичної
гри «Сокіл»(«Джура»)
Сприяння
щодо Щороку
Відділ освіти, молоді
організації під час літніх
та спорту
канікул
пришкільних
райдержадміністрації,
таборів
відпочинку,
служба у справах
проведення в них заходів
дітей
щодо
національнорайдержадміністрації,
патріотичного виховання
РЦССДМ
та
профільних
змін
відповідного
спрямування, залучення
до них дітей та молоді з
сімей, які опинилися в
складних
життєвих
обставинах, та підлітків,
схильних
до
правопорушень
Сприяння
набуттю Щороку
Дворічанський
молодими людьми знань,
районний центр
навичок
та
інших
зайнятості, освіти,

6

7

компетентностей
поза
системою
освіти,
перенавчання
та
підвищення кваліфікації
молоді
Створення
умов
для Постійно
працевлаштування
молоді, залучення їх до
громадсько
значущої
роботи,
фінансова
підтримка молоді при
організації
підприємницької
діяльності
Проведення
районних Постійно
виставок,
конкурсів,
фестивалів, акцій, ігор,
тематичних лекцій

Участь дітей та молоді Щороку
Дворічанського району в
обласних
заходах:
конкурсах, фестивалях,
акціях,
виставках,
семінарах,
круглих
столах,
тематичних
лекціях, тренінгах тощо.
Всього:
8

молоді та спорту
райдержадміністрації

Дворічанський
районний центр
зайнятості, освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
відділ культури і
туризму
райдержадміністрації,
РЦССДМ
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
відділ культури і
туризму
райдержадміністрації,
РЦССДМ

Фінансування Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється з місцевого бюджету.
Очікувані результати:
- відродження національно-патріотичного виховання, підвищення рівня
громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді;
- позитивна соціалізація дітей та молоді з особливими потребами;
- пожвавлення молодіжного руху, активізація участі молоді з лідерськими
навичками в громадському житті;
- залучення молоді до волонтерства як форми соціально значущої
діяльності вторинної зайнятості;
- формування свідомого підходу до вибору майбутньої професії серед
молоді;

- формування розуміння і популяризація здорового і безпечного способу
життя та культури здоров’я як пріоритетного напрямку розвитку
особистості в молодіжному середовищі;
- соціальне становлення молоді із числа внутрішньо переміщених осіб;
- підвищення інформованості широких кіл громадськості.
Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради

Л.Глотова

