РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ
Про затвердження районної програми
«Сім’я і молодь Роздільнянщини» на 2016-2020 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні“, з метою надання всебічної підтримки сім’ям, посилення уваги
суспільства до проблем багатодітних і малозабезпечених сімей, створення умов для їх
всебічного розвитку, досягнення паритетного становища жінок і чоловіків
Роздільнянського району в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання
асоціальним проявам у сім’ї, передусім насильству в сім’ї та торгівлі людьми, створення
системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на
самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових,
гуманітарних та економічних передумов, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити
районну
програму
«Сім’я
і
молодь
Роздільнянщини»
на 2016-2020 роки (далі - Програма), що додається.
2.
Доручити районній державній адміністрації протягом 2016-2020 років передбачати
в районному бюджеті на відповідний рік асигнування для реалізації заходів Програми,
виходячи із наявних можливостей бюджету на відповідний рік.
3.
Визнати таким, що втратило чинність, рішення Роздільнянської районної ради від
29.12.2011 №217-VI «Про затвердження районної програми підтримки молоді «Молодь
Роздільнянщини» на 2012 - 2015 роки».
4.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства і дитинства.
1.

Голова районної державної адміністрації

А.А.Карпенко

Додаток
до рішення районної ради
Районна програма
«Сім’я і молодь Роздільнянщини» на 2016-2020 роки
1. Загальні положення
Районна програма «Сім’я і молодь Роздільнянщини» на 2016-2020 роки розроблена
відповідно
до
Законів
України
«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 соціальне
становлення та розвиток молоді в Україні», на виконання постанов Кабінету Міністрів
України від 21 березня 2012 року № 350 «Про затвердження Державної цільової
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року», від 15 травня 2013
р. № 341 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до
2016 року», від 26 вересня 2013 р. № 717 «Про затвердження Державної програми
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року» та з
метою надання всебічної підтримки сім’ям, посилення уваги суспільства до проблем
багатодітних і малозабезпечених сімей, створення умов для їх всебічного розвитку,
досягнення паритетного становища жінок і чоловіків Роздільнянського району в усіх
сферах життєдіяльності суспільства, запобігання асоціальним проявам у сім’ї, передусім
насильству в сім’ї та торгівлі людьми, створення системи всебічної підтримки
громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію,
формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Молодіжна політика. В районі проживає молодих осіб віком від 18 до 34 років 17979
осіб. В школах району навчається 6102 дітей, Лиманському аграрному ліцеї навчається
424 дитини. Для України одним із найважливіших завдань є громадянське, національнопатріотичне виховання дітей та молоді, їх залучення до соціально-політичних та
економічних перетворень. В районі зареєстровано
34 громадських організацій.
Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб молоді,
заінтересованості в дослідженні загальнолюдських цінностей та історичної спадщини
народу, залучення її до культурного життя. 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.
Сімейна політика. В Роздільнянському районі за останніми статистичними даними
проживає 58529 сімей, в яких виховується 11460 дітей Окремої уваги та конкретної
допомоги потребують багатодітні та малозабезпечені сім’ї. На сьогодні в районі мешкає
725 багатодітних сімей, в них виховується 2465 дітей. Збільшення кількості однодітних та
бездітних сімей зумовлює потребу у визначенні конкретних заходів захисту, підтримки та
розвитку сімей Роздільнянщини, окресливши напрямки роботи органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, виділивши та розподіливши фінансові і трудові ресурси з
метою популяризації сімей з дітьми.
Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Утвердження ґендерної
рівності – ще один із пріоритетних напрямів роботи, який спрямований на досягнення
рівності жінок і чоловіків у суспільстві, подолання всіх форм дискримінації за ознакою

статі, створення необхідних соціальних і політичних передумов для найповнішої
реалізації природних здібностей у всіх сферах трудового, суспільного та особистого
життя.За даними статуправління в районі проживає жінок-31108,чоловіків27421.Працездатного населення 33879; непрацездатного 24650. Перевищення розміру
заробітної плати чоловіків над розміром заробітної плати жінок за цей період склало
17,2% Нерівність та дискримінаційне ставлення вбачається також у показниках
представленості жінок в політиці, на керівних посадах та в органах влади.
Попередження насильства у сім’ї. Більш потребуючим уваги та реагування є збільшення
фактів насильства в сім’ї. Аналіз проведеної за ці роки роботи з особами, які вчиняють
насильство у сім’ї, показує, що заходи протидії (направлення на проходження
корекційних програм, винесення офіційних попереджень про неприпустимість вчинення
насильства у сім’ї, винесення захисних приписів та постановка на облік з приводу
вчинення насильства у сім’ї) виявляються неефективними і потребують більш тісної
взаємодії суб’єктів соціальної роботи, правоохоронних органів. Позитивним можна
вважати лише те, що збільшення кількості звернень свідчить також й про зростання рівня
довіри до органів влади, освідомлення необхідності вирішення цієї проблеми та
можливості отримання допомоги.
Протидія торгівлі людьми. Подолання кризових проявів у функціонуванні інституту
сім’ї на сьогодні є найактуальнішим завданням влади і суспільства, вирішення якого
потребує цілеспрямованого комплексного впливу та негайних заходів.Кричущим
порушенням прав членів сімей є прояви торгівлі людьми, особливо жінками та
дітьми.Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в районі надано одній особі.( в
області 4) Вона отримала комплекс соціальних послуг та реабілітацію, матеріальну
допомогу у розмірі 900 грн. В даний час вона перебуває в Роздільнянському
територіальному центрі. Враховуючи зазначені, на жаль негативні, фактори і явища,
виникла нагальна потреба визначення заходів із забезпечення функціонування та сталого
розвитку сімей, підтримки і розвитку молоді, що обумовлює необхідність прийняття
програми «Сім’я і молодь Роздільнянщини».
3. Визначення мети Програми. Метою Програми є здійснення заходів щодо формування
ціннісної орієнтації населення на сімейний спосіб життя, відродження національних
традицій, багатодітності, всебічну підтримку і розвиток сімей з дітьми, протидія
асоціальним проявам у функціонуванні сім’ї та в молодіжному середовищі, сприяння
соціальному становленню молоді.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки виконання Програми. Шляхами розв’язання проблеми є:
проведення
інформаційно-просвітницьких заходів
з підвищення престижу сім’ї,
популяризації сімейного способу життя, формування відповідального материнства і
батьківства, запобігання асоціальним проявам, попередження і протидії насильству в сім’ї,
торгівлі людьми; підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості
молоді, створення морально-етичних засад для її всебічного розвитку; створення умов для
забезпечення рівних можливостей та реалізації прав жінок та чоловіків, запобігання
дискримінації за ознакою статі, утвердження гендерної рівності у суспільстві; здійснення
заходів щодо матеріальної підтримки багатодітних і малозабезпечених сімей, адресна
допомога цим сім’ям; надання соціальних послуг сім’ям, які опинились у складних
життєвих обставинах; організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення,
спрямованої на запобігання потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми;
підвищення професійного рівня спеціалістів, які надають допомогу особам, що
постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію;
впровадження корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство; створення
сприятливих умов для повноцінного розвитку сім’ї та виховання дітей в сім’ях;
підвищення культурного, освітнього, морального рівня сімей та організація культурного
дозвілля сімей; 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 молоді соціально
незахищених категорій у вільний від навчання час; збільшення чисельності молоді, що
бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.Реалізація
Програми розрахована на 2016-2020 роки.Фінансування Програми здійснюватиметься за
рахунок коштів районного бюджету, а також інших джерел фінансування. Обсяги коштів
районного бюджету на фінансування Програми є орієнтовними і будуть передбачатись в
межах реального ресурсу бюджету.Обсяги і джерела фінансування Програми наведені у
Додатку 1 до Програми.
5. Напрями діяльності та заходи Програми. Основними напрямами Програми є:
здійснення заходів щодо формування ціннісної орієнтації населення на сімейний спосіб
життя, народження і виховання дітей у сім’ях, забезпечення надання адресної підтримки
сім’ям, соціальна підтримка материнства та батьківства, забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків; попередження і протидія насильству в сім'ї, торгівлі
людьми; створення умов для доступної якісної освіти, інтелектуального
самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості; створення сприятливого
середовища для забезпечення зайнятості та розвитку підприємницької діяльності молоді;
пропаганда та формування здорового способу життя; утвердження патріотизму,
духовності, моральності; надання підтримки громадським організаціям, залучення
громадськості до участі в реалізації державної політики з питань сім’ї та молоді.Напрями
діяльності та заходи Програми наведені у Додатку 2 до Програми.
6.Очікувані результати та ефективність Програми. Очікуваними результатами
виконання Програми є: збільшення кількості сімей та дітей в них, в тому числі
багатодітних; забезпечення дітей соціально незахищених категорій новорічними та
різдвяними подарунками, організація новорічних вистав та святкових ранків для дітей
соціально незахищених категорій; забезпечення щорічно понад 600 дітей з багатодітних
сімей шкільним приладдям до навчального року та 50 дітей з багатодітних сімей
зимовими речами; зменшення кількості випадків насильства у сім’ї та збільшення
кількості осіб, які пройшли корекційні програми (15%) підвищення рівня обізнаності
населення у сфері протидії торгівлі людьми; підтримка підприємницьких ініціатив молоді,
сприяння працевлаштуванню та професійній орієнтації міолодих осіб; виявлення та
підтримка обдарованої молоді (50 осіб); забезпечення самореалізації обдарованої молоді
шляхом участі в КВК (330 осіб); забезпечення нового рівня інформованості та обізнаності
молоді з життєво значущих питань, формування здорового способу життя та патріотизму
у молодіжному середовищі (збільшення на 10% кількості молодих осіб, які ведуть
здоровий спосіб життя); збільшення кількості молодіжних громадських організацій,
діяльність яких спрямована на реалізацію державної сімейної та молодіжної політики;
підвищення культурного, освітнього та духовного рівня розвитку молодих осіб; створення
умов для забезпечення рівних прав для жінок та чоловіків у сфері оплати праці та
представництві в органах влади; збільшення кількості жінок, які успішно поєднують
кар’єру та сімейні обов’язки, жінок-політиків, жінок, які займають керівні посади на
підприємствах,
в
органах
влади
(10%).
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми. Відповідальним
виконавцем Програми є відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,
який щороку до 15 липня та до 15 січня готує і подає фінансовому управлінню районної
державної адміністрації узагальнену інформацію про стан виконання програми. Контроль
за виконанням Програми здійснює Роздільнянська районна рада. Поточний контроль за
ходом реалізації Програми здійснюють постійна комісія районної ради з питань охорони
здоров’я, сім’ї, материнства і дитинства.

Додаток 1
до Програми
Ресурсне забезпечення
Районної програми «Сім’я і молодь Роздільнянщини» на 2016-2020 роки
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
у тому числі за роками:
2016
2017
2018

2019

2020

Усього

117,6

117,6

117,6

117,6

117,6

Усього витрат
на виконання
Програми,
тис. грн.
588

Додаток 2
до Програми
Напрями діяльності та заходи
районної програми «Сім’я і молодь Роздільнянщини на 2016-2020 роки»
N
з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис,
гривень, у тому числі:
Всього
2016 2017 2018 2019 2020

Очікуваний результат

1
1.

2
Здійснення заходів
щодо формування
ціннісної орієнтації
населення на
сімейний спосіб
життя, народження і
виховання дітей у
сім’ях, забезпечення
надання

3
1.1. Проведення заходів з нагоди
відзначення Дня сім'ї та Дня матері

4
Щорічно

5
Віддал у справах сім’ї, молоді
та спорту; відділ культури
рйдержадміністрації.

6
районний
бюджет

7
35

8
7

9
7

10
7

11
7

12
7

1.2. Проведення інформаційнопросвітницьких та мистецьких заходів,
«круглих» столів, фестивалів сімейної
творчості, семінарів

Постійно

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; відділ культури
райдержадміністрації.

районний
бюджет

15

3

3

3

3

3

13
Збільшення кількості сімей та
дітей в них шляхом
популяризації життя в
подружжі, організація
культурного і освітнього
дозвілля сімей
Популяризація національних
культурних сімейних традицій
і цінностей

1.3. Проведення святкових ранків,
Новорічних свят присвячених Новому року
та Різдву, для дітей соціально незахищених
категорій, багатодітних, талановитих дітей,
молоді з врученням подарунків

Щорічно
Новорічні
свята

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; відділ культури
райдержадміністрації.

районний
бюджет

71

11

15

15

15

15

Забезпечення дітей соціально –
незахищених категорій,
багатодітних, талановитих
дітей, молоді з врученням
подарунків

1.4. Організація перегляду театральних
вистав, концертів музеїв, спортивних
заходів в м.Одесі з дітьми збагатодітних
сімей під час канікул

Щорічно

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; відділ культури,
служба у справах дітей,
Рйдержадміністрації,
ЦСССДМ

районний
бюджет

11

5,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Забезпечення організованого
дозвілля дітей з багатодітних
сімей під час канікул

1.5.
Проведення у загальноосвітніх
навчальних закладах батьківських зборів,
лекцій, круглих столів, виховних годин,
тренінгів, конференцій з питань збереження
сімейних традицій, цінностей, орієнтації
учнівської та студентської молоді на
сімейний спосіб життя, підготовки
студентської молоді до вступу у шлюб та
подружнього життя, відповідального
батьківства

Постійно

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей райдержадміністрації,
ЦСССДМ

Не потребує залучення коштів районного бюджету

Формування відповідального
материнства і батьківства,
націлення учнів та молоді на
сімейний спосіб життя

1.6.
Придбання зимових речей для
дітей з багатодітних сімей, в першу чергу
для сімей, де виховується 8 і більше дітей, у
вигляді адресної допомоги сім’ям в
складних життєвих обставинах. Організація
роботи з благодійними організаціями,
фондами з цих питань

Щорічно

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей райдержадміністрації,
ЦСССДМ

районний
бюджет

1.7.
Відвідування багатодітних та
малозабезпечених сімей з метою
визначення потреб сім’ї у послугах та
забезпеченні необхідним (одягом, взуттям,
канцтоварами, засобами гігієни, побутовою
технікою)

Постійно

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей райдержадміністрації,
ЦСССДМ

Не потребує залучення коштів

1.8. Надання допомоги сім’ям, в яких
народилася трійня, багатодітним сім’ям у
придбанні (реконструкції та ремонті) житла

Постійно

Райдержадміністрація, районна
рада

Усього:

1.9.
Проведення «круглих» столів з
молодими жінками на тему «Народження і
виховання дітей»

Постійно

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей райдержадміністрації,
ЦСССДМ

Не потребує залучення коштів районного бюджету

1.10.
Розвиток мережі соціальних
центрів матері та дитини в районі.
Створення соціального центру матері та
дитини у мРоздільна

Протягом
2016-2020
років

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей райдержадміністрації,
ЦСССДМ

Районний
бюджет

1.11.
Проведення в бібліотеках району
книжкових виставок «Гендерна рівністьзапорука розвинутого суспільства»,
виховних годин, лекцій, бесід «Сім’я і
гендерні проблеми», літературних годин,
тематичних вечорів, «круглих столів» на
тему «Гендерна проблема очима молоді»
1.12.
Проведення урочистостей та
нагородження переможців конкурсу "Жінка
року" з нагоди відзначення Міжнародного
жіночого дня 8 Березня

Щорічно

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей, відділ культури
райдержадміністрації,
ЦСССДМ

Не потребує залучення коштів районного бюджету

Щорічно

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей, відділ культури
райдержадміністрації,
ЦСССДМ

районний
бюджет

40

районний
бюджет

Не потребує залучення коштів районного
бюджету

РАЗОМ ЗА НАПРЯМКОМ 1:
2
2.1. Проведення Міжнародної акції «16
днів проти насильства», районного
семінару «Людська гідність – найвища
цінність», семінару-тренінгу «16 днів
боротьби з насильством проти жінок»

Щорічно

301 тис.грн
Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей, відділ культури
райдержадміністрації,
ЦСССДМ

100

15

14.00

20

3

2.80

8

20

20

20

20

Забезпечення понад 11 дітей з
багатодітних сімей зимовими
речами . Покращення
матеріального та соціального
добробуту сімей

Профілактика негативних
проявів, проведення вихов ної
роботи з дітьми

3

2.80

8

3

2.80

8

3

3

Покращення житлових умов
багатодітних сімей

Зменшення кількості абортів та
кількості ново народжених
дітей, залишених у
пологовому будинку
2.80

2.80

Забезпечення жінок, які мали
намір відмовитися від дитини у
пологовому відділенні,
тимчасовим житлом і якісним
соціальним супроводом
Формування у суспільстві
культури гендерної рівності

8

8

Збільшення кількості жінок,
які успішно поєднують кар’єру
та сімейні обов’язки, жінокполітиків, жінок, які займають
керівні посади на
підприємствах, в органах влади

Привернення уваги суспільства
до проблеми насильства у
сім’ї, зменшення

РАЗОМ ЗА НАПРЯМКОМ 2:
3
Створення умов для
доступної якісної
освіти,
інтелектуального
самовдосконалення
молоді, творчого
розвитку особистості

2.2. Проведення інформаційнопросвітницьких рекламних кампаній з
протидії насильству в сім'ї

Щорічно

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей, відділ культури
райдержадміністрації,
ЦСССДМ

районний
бюджет

Не потребує залучення коштів районного
бюджету

Формування у населення
неприйняття насильства у сім’ї

2.3. Проводити роз'яснювальну роботу з
дітьми, батьки яких виїхали на заробіток до
інших регіонів та країн, з питань
попередження потрапляння у ситуації, що
можуть привести до випадків торгівлі
людьми

Постійно

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей, відділ культури
райдержадміністрації,
ЦСССДМ, управління
соціального захисту
населення

районний
бюджет

Не потребує залучення коштів районного
бюджету

Зменшення ризику
потрапляння до сексуального
та трудового рабства

2.4. Проводити за участю дітей, учнівської,
студентської молоді та їхніх батьків
профілактичні просвітницькі заходи з
питань запобігання торгівлі людьми та
боротьби з нею (вироблення та
розповсюдження соціальної реклами,
виготовлення буклетів, плакатів тощо) з
метою зменшення ризику потрапляння до
сексуального та трудового рабства

Постійно

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей, відділ культури
райдержадміністрації,
ЦСССДМ, управління
соціального захисту
населення

районний
бюджет

10

2

2

2

2

2

Підвищення обізнаності
учнівської, студентської
молоді та їх батьків щодо
запобігання торгівлі людьми та
боротьби з нею, зменшення
ризику потрапляння до
сексуального та трудового
рабства, а також захист прав
постраждалих

2.5. Залучати громадські організації до
реалізації спільних проектів, спрямованих
на підвищення рівня інформованості
громадян щодо запобігання і протидії
торгівлі людьми та до надання допомоги
таким особам.

Постійно

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей, відділ культури
райдержадміністрації,
ЦСССДМ, управління
соціального захисту
населення

районний
бюджет

12

3

3

3

3

3

Налагодження співпраці з
громадськими організаціями
щодо підвищення рівня
інформованості громадян до
існуючої проблеми торгівлі
людьми

3.1. Присудження щорічної премії
районної ради для відзначення молодих
людей за їх значні досягнення в різних
галузях суспільного життя

2016-2020
роки

районний

50

10

10

10

10

10

Підтримка молодих людей за
їх значні досягнення в різних
галузях суспільного життя, 50
осіб

3.2. Надання стипендії голови районної
державної адміністрації обдарованим дітям
району

2016-2020
роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей, відділ культури
райдержадміністрації,
ЦСССДМ, управління
соціального захисту
населення

районний
бюджет

50

10

10

10

10

10

Підтримка обдарованих дітей
Роздільнянського району ,
50 осіб

3.3. Участь у районному турнірі команд
КВК на Кубок голови районної ради

2016-2020
роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей, відділ культури
райдержадміністрації,
ЦСССДМ, управління
соціального захисту

районний
бюджет

20

4

4

4

4

4

Забезпечення самореалізації
обдарованої молоді шляхом
участі в КВК, 600 осіб

22 тис.грн
Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей, відділ культури
райдержадміністрації,
ЦСССДМ, управління
соціального захисту
населення

бюджет

населення

Створення
сприятливого
середовища для
забезпечення
зайнятості та
розвитку
підприємницької
діяльності молоді

Пропаганда та
формування
здорового способу
життя

3.4. Інформаційний супровід у
друкованих ЗМІ області заходів щодо
створення умов для доступної якісної
освіти, інтелектуального
самовдосконалення молоді, творчого
розвитку особистості

2016-2020
роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей, відділ культури
райдержадміністрації,
ЦСССДМ, управління
соціального захисту
населення

районний
бюджет

-

-

-

-

-

-

Забезпечення нового рівня
інформованості та обізнаності
молоді з життєво значущих
питань

3.5. Проведення тижнів молодіжного
самоврядування в органах державної влади
та місцевого самоврядування

2016-2020
роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту; служба у справах
дітей, відділ культури
райдержадміністрації,
ЦСССДМ, управління
соціального захисту
населення

районний
бюджет

10

2

2

2

2

2

Виявлення та підтримка
кращих молодих спеціалістів,
до 100 осіб щороку

3.6. Започаткування нових рубрик та
забезпечення висвітлення у ЗМІ області
заходів щодо розвитку підприємницької
діяльності молоді та створення
сприятливого середовища для забезпечення
зайнятості молоді

2016-2020
роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту, відділ освіти, відділ
культури районної державної
адміністрації.

районний
бюджет

-

-

-

-

-

-

Надання молодим громадянам
інформації щодо розвитку
підприємницької діяльності
молоді та створення
сприятливого середовища для
забезпечення зайнятості
молоді

3.7. Проведення районниї турів
Всеукраїнського конкурсу бізнес – планів
підприємницької діяльності серед молоді

2016-2020
роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту, відділ освіти, відділ
культури районної державної
адміністрації.

районний
бюджет

-

-

-

-

-

-

Надання підтримки молодим
громадянам в реалізації їх
підприємницьких ініціатив

3.8.
Проведення інформаційно –
пропагандистських, профілактичних та
мистецьких заходів з метою популяризації
здорового способу життя, запобігання
тютюнопаління та вживанню наркотиків,
дотримання безпечної сексуальної
поведінки, профілактики інших негативних
проявів у молодіжному середовищі та
запобігання виявам дискримінації молодих
людей за будь – якою ознакою

2016-2020
роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту, відділ освіти, відділ
культури районної державної
адміністрації.

районної
бюджет

5

1

1

1

1

1

Підвищення інформованості,
молоді про інфекційні хвороби
та їх профілактику, згубний
вплив тютюнопаління,
алкоголізму та вживання
наркотиків, активізація та
популяризація здорового
способу життя молоді

3.9.
Проведення районного фестивалю –
конкурсу „Молодь обирає здоров’я”

2016-2020
роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту, відділ освіти, відділ
культури районної державної
адміністрації.

районний

25

5

5

5

5

5

Підвищення інформованості
молоді щодо розповсюдження
інфекційних хвороб, згубного
впливу на здоров’я вживання
наркотичних засобів,
прекурсорів, отруйних
речовин, сильнодіючих
речовин, алкоголю та тютюну

бюджет

Утвердження
патріотизму,
духовності,
моральності та
формування
загальнолюдських
цінностей

3.10.
Організація творчої акції
„Мистецтво проти наркоманії”, присвяченої
Всесвітньому дню боротьби з наркоманією

2016-2020
роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту, відділ освіти, відділ
культури районної державної
адміністрації.

районний
бюджет

5

1

1

1

1

1

Підвищення інформованості
молоді про згубний вплив
вживання наркотиків

3.11. Сприяння проведенню інформаційно –
профілактичних акцій до Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом

2016-2020

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту, відділ освіти, відділ
культури районної державної
адміністрації, (охорони
здоров’я )

районний
бюджет

5

1

1

1

1

1

Створення сприятливих умов
для формування свідомого
ставлення молоді до
збереження здоров'я

3.12.
Проведення навчально –
практичних семінарів – тренінгів для
працівників соціальної сфери,
представників громадських організацій,
діяльність яких спрямована на
профілактику негативних явищ у
молодіжному середовищі

2016-2020
роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту, відділ освіти, відділ
культури районної державної
адміністрації, (охорони
здоров’я )

районний

10

2

2

2

2

2

Підвищення інформованості
молоді щодо розповсюдження
інфекційних хвороб, згубного
впливу на здоров’я вживання
наркотичних засобів,
прекурсорів, отруйних
речовин, сильнодіючих
речовин, алкоголю та тютюну

3.13.
Забезпечення інформаційного
супроводу та висвітлення в комунальних
друкованих засобах масової інформації
області заходів щодо пропаганди та
формування здорового способу життя

2016-2020
роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту, відділ освіти, відділ
культури районної державної
адміністрації, (охорони
здоров’я )

-

-

-

-

-

-

-

Підвищення інформованості
молоді щодо пропаганда та
формування здорового способу
життя

3.14.
Проведення акцій, виставок,
засідань, „круглих столів” «Молодь
Роздільнянщини за здоровий спосіб життя»

2016-2020
роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту, відділ освіти, відділ
культури районної державної
адміністрації, (охорони
здоров’я )

районний
бюджет

5

1

1

1

1

1

Збільшення на 10% відсотків
кількості молодих осіб, які
ведуть здоровий спосіб життя

3.15.
Забезпечення проведення в
закладах культури району інформаційно –
просвітницьких заходів, спрямованих на
вивчення та популяризацію художнього
надбання, виховання у молоді патріотизму,
поваги до духовних та історичних
цінностей

2016-2020
роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту, відділ освіти, відділ
культури районної державної
адміністрації, (охорони
здоров’я )

районний
бюджет

15

3

3

3

3

3

Підвищення інформованості
молоді про історичне та
культурне минуле
українського народу

3.16.
Створення умов для відродження
та збереження національних родинних
традицій, сімейних цінностей та
впровадження здорового способу життя
молоді

2016-2020
роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту, відділ освіти, відділ
культури районної державної
адміністрації, (охорони
здоров’я )

Районний
бюджет

25

5

5

5

5

5

Підвищення рівня громадської
активності та патріотичної
свідомості молоді, створення
морально-етичних засад для її
всебічного розвитку

3.17.
Проведення районного свята з
нагоди відзначення “Дня молоді”

2016-2020
роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту, відділ освіти, відділ
культури районної державної
адміністрації, (охорони
здоров’я )

Районний
бюджет

15

3

3

3

3

3

Забезпечення самореалізації
обдарованої молоді,
проведення свят, створення
сприятливого середовища для
забезпечення зайнятості
молоді

роки

бюджет

3.18.
Проведення творчих конкурсів
серед дітей та молоді

РАЗОМ ЗА НАПРЯМКОМ 3:
Районний бюджет

2016 –
2020 роки

Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту, відділ освіти, відділ
культури районної державної
адміністрації, (охорони
здоров’я )

районний
бюджет

25

ВСЬОГО ЗА
ПРОГРАМОЮ

588
тис.
грн

5

265 тис.грн

ПАСПОРТ
районної програми «Сім’я і молодь Роздільнянщни»
на 2016-2020 роки
1.

Ініціатор розроблення
програми

Відділ у справах сім’ї , молоді та спорту районної державної адміністрації

2.

Розробник програми

Відділ у справах сім’ї , молоді та спорту районної державної адміністрації

3.

Співрозробники
програми

відділ освіти, соціального захисту населення, служба у справах дітей, сектор
взаємодії з правоохоронними органами РДА, районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

4.

Відповідальний
виконавець програми

5.

Учасники програми

Відділи: освіти і науки, соціального захисту населення; служба у справах дітей,
культури і туризму, взаємодії з правоохоронними органами, РРЦСССДМ

6.

Термін реалізації

2016-2020 роки

Відділ у справах сім’ї , молоді та спорту районної державної

адміністрації

5

5

5

5

Забезпечення самореалізації
обдарованих дітей та молоді

програми
7.

Загальний обсяг
фінансових ресурсів на
реалізацію програми,
всього: тис.грн.: 588
тис. грн

