ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять п’ятої сесії восьмого скликання
26 січня 2022 року

№6

Про затвердження Програми „Молодь Пирятинщини на 2022 рік“
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят дев’ятої
сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року
№ 237 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм
Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та
включення до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської
територіальної громади“, з метою створення можливостей для самореалізації та
розвитку потенціалу молоді в Пирятинській міській територіальній громаді, її
мотивації до розвитку лідерства як основи конкурентоспроможності
громадянина та інтеграції у суспільне життя, враховуючи лист відділу освіти,
молоді та спорту Пирятинської міської ради від 04.01.2022 № 01-12/2, висновки
та рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму „Молодь Пирятинщини на 2022 рік“, що
додається.
2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ
освіти, молоді та спорту міської ради (Шерзой Н.Г.) та централізовану
бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту міської ради (Йощенко В.М.).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну
комісію міської ради з питань прав людини, законності, культури, молоді,
депутатської діяльності, етики та ЗМІ (Захарченко А.О.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Пояснювальна записка
до проєкту рішення Про затвердження Програми „Молодь Пирятинщини
на 2022 рік“
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Затвердження Програми „Молодь Пирятинщини на 2022 рік“ забезпечить
створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в
Пирятинській міській територіальній громаді, її мотивації до розвитку лідерства
як основи конкурентоспроможності громадянина та інтеграції у суспільне життя.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку та
самореалізації молоді в громаді, розвиток молодіжної інфраструктури, активної
діяльність молодіжного консультативно-дорадчого органу (Молодіжної ради),
організацію змістовного та інформаційного дозвілля молоді.
3. Правові аспекти
Підставами розроблення Програми є:
Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні “,
Закон України „ Про основні засади молодіжної політики“,
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“,
Постанова КМУ „Про затвердження Державної цільової соціальної програми
“Молодь України” на 2021-2025 роки“,
Постанова КМУ „Про затвердження типових положень про молодіжні
консультативно-дорадчі органи“ (зі змінами),
Стратегії розвитку Пирятинської територіальної громади на 2021-2025 роки.
Проєкт Програми відповідає чинному законодавству України, не потребує
внесення додаткових змін і розроблення нових нормативно-правових актів.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів
бюджету міської територіальної громади.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 392,0 тис.грн.
5. Позиція заінтересованих органів
Проєкт Програми погоджено з фінансовим управлінням Пирятинської
міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконкому
(Коваленко Т.В.), централізованою бухгалтерією відділу освіти, молоді та спорту
Пирятинської міської ради, головним спеціалістом з питань запобігання
корупції виконавчого комітету міської ради без зауважень.
6. Регіональний аспект
Програма стосується оперативної цілі С.1.4. (Формування системи
самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем) Стратегії розвитку
Пирятинської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої
рішенням третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23
грудня 2020 року № 103.
7. Громадські обговорення
Програма не потребує проведення громадських обговорень.

8. Прогноз результатів
Реалізація Програми сприятиме:
створенню оптимальних умов для розвитку інтелектуального, духовного,
фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації;
підвищенню ролі учнівського самоврядування у діяльності закладу,
громади, набуттю дітьми і молоддю громадянського досвіду;
збереженню здоров’я дітей та учнівської молоді, становлення її як
особистості, готової до будь-яких життєвих ситуацій;
розвитку Молодіжної ради при виконавчому комітеті Пирятинської
міської ради;
розвитку молодіжної інфраструктури в громаді (створення молодіжного
простору);
залученню молоді до написання та реалізації соціальних проєктів
(„Шкільний громадський бюджет участі“);
підвищенню якості національно-патріотичного виховання молоді
Пирятинської міської територіальної громади.

В.о. начальника відділу
освіти, молоді та спорту

Людмила ЗІБНІЦЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення двадцять п’ятої сесії
Пирятинської міської ради
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Програма
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Вступ
Програма підтримки молодіжної політики на території Пирятинської
міської територіальної громади на 2022 рік розроблена відповідно до
Конституції України, Закону України „Про сприяння соціальному становленню
та розвитку молоді в Україні“, Закону України „Про загальні засади державної
молодіжної політики в Україні“, постанови Кабінету Міністрів України „Про
затвердження Державної цільової соціальної програми „Молодь України“,
Європейської хартії про участь молоді у місцевому і регіональному житті.
Велика імовірність того, що реформа децентралізації не може бути
успішною у разі відсутності дієвої моделі молодіжної політики і молодіжної
роботи. Забезпечення ефективної молодіжної політики в умовах децентралізації
має базуватися на належному кадровому, фінансовому забезпеченні, розвитку
молодіжної інфраструктури та залученню молоді до процесу розроблення й
ухвалення рішень і контролю за їх виконанням. Виходячи з того, що одним з
основних завдань процесу децентралізації є формування комфортного
середовища для мешканців громади, основні напрями реалізації молодіжної
політики на рівні громади є:
- кадрове забезпечення (навчання фахівців і молодіжних працівників);
- належне фінансування молодіжної роботи;
- розвиток молодіжної інфраструктури;
- залучення молоді до процесу розроблення, ухвалення рішень та
контролю за їх виконанням.
Важливим аспектом у процесі запровадження моделі молодіжної політики
на рівні громади є створення дієвої системи збору, обробки інформації й
реагування на запити молодих хлопців та дівчат, місцеві молодіжні ініціативи.
Молоді люди є носієм потенціалу, мають права і відіграють активну роль
у розвитку громади. Молодіжна політика інтегрує в собі усі інші сфери
відповідальності по роботі з молоддю: освіта, працевлаштування та ринок праці,
культурний розвиток, соціальний захист тощо та передбачає використання
існуючої структури і формування нової, якщо її немає, з урахуванням функцій
різних відповідальних суб’єктів на рівні громади.
Аналізуючи результати вивчення потреб молоді, можна зробити висновок,
що загальнолюдські цінності і проблеми дуже близькі сучасній молоді, вони
намагаються знайти шляхи їх вирішення. Більшість проблем молоді - це складові
загальних потреб сучасного суспільства.
Для активізації участі молодих людей повинна надаватись підтримка
молодіжній раді, створюватися молодіжні центри (простори) тощо. Йдеться про
більш активне залучення молоді до ухвалення рішень, процесу формування та
реалізації молодіжної політики на рівні громади. Молодіжна робота в громаді
повинна враховувати інтереси та потреби молоді й, насамперед, формувати не
споживацькі настрої в молодіжному середовищі, а активну громадянську
позицію та задіювати усі потенційні ресурси.
Реалізація Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських
принципів, визначених у Переглянутій Європейській Хартії про участь молоді у
місцевому та регіональному житті: відкритості, рівності можливостей та

недискримінаційному ставленні, реалістичності Програми, дієвому та
відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її
виконання.
Згідно з Резолюцією про молодіжну роботу Ради Європи, молодіжна
робота базується на неформальній та інформальній освіті, проводиться поза
межами формальної освіти, організовується силами молоді та спеціалістами з
молодіжної роботи.
Ефективність реалізації програми залежить від єдності та координованості
дій місцевого самоврядування і молодіжного представництва.
Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Програма спрямована на розв’язання проблемних питань становлення та
розвитку людини як особистості:
- рівень сформованості лідерських компетенцій в учнівської молоді не
відповідає вимогам сучасності,
- потребує підвищення громадянська активність молодих громадян, рівень
поінформованості молоді про їх права та обов’язки, реалізацію прав на охорону
здоров'я, професійну орієнтацію, працевлаштування та відпочинок, про здоровий і
безпечний спосіб життя тощо,
- необхідно вдосконалити роботу щодо розвитку здібностей учнів,
підготовки їх до участі в олімпіадах різних рівнів, конкурсах, турнірах,
соціальних проєктах;
- відсутність в громаді молодіжної інфраструктури (Молодіжний
центр/простір);
- низька активність та залученість молоді у процеси написання та реалізацію
соціальних проєктів;
- відсутнє змістовне дозвілля для молоді в громаді.
Найбільшим потенціалом України є молодь: покоління вільних людей,
покоління, яке мислить, прагне, творить і готове брати на себе відповідальність.
Тому Програма передбачає створення сприятливих умов для всебічного
розвитку особистості, визначає фундаментальні засади організації виховної
роботи, її основні цілі, форми і методи.
Розділ 2. Визначення мети Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку та
самореалізації молоді в громаді, розвиток молодіжної інфраструктури, активної
діяльність молодіжного консультативно-дорадчого органу (Молодіжної ради),
організацію змістовного та інформаційного дозвілля молоді.
Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування Програми, строки та етапи виконання Програми
Шляхами вирішення вищезазначених проблем є:
- створення молодіжного простору;
- розвиток Молодіжної ради при виконавчому комітеті Пирятинської
міської ради;

- проведення молодіжних форумів, конференцій, воркшопів, зльотів,
тренінгів, фестивалів та інших форм роботи для конструктивного
молодіжного співробітництва на різних рівнях;
- проведення церемонії нагородження „Молодь року”;
- організація змістовного та інформаційного дозвілля молоді громади.
Розділ 4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні
показники
1. Завдання програми:
- формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і
обдарувань, наукового світогляду;
- створення умов для розвитку, саморозвитку, самовдосконалення та
професіоналізму, високої мотивації до розвитку лідерства як основи
конкурентоспроможності громадянина;
- підвищення ролі учнівського самоврядування у діяльності закладу,
громади, сприяння набуттю дітьми і молоддю громадянського досвіду на основі
готовності до участі у процесах державотворення;
- формування духовності, моральності, загальнолюдських цінностей серед
молодого покоління, навичок здорового способу життя, профілактика
правопорушень і негативних соціальних явищ дітей та молоді;
- підвищення безпечності середовища і посилення життєстійкості молоді
(спроможності молоді давати раду з викликами середовища);
- формування і підтримка здорового способу життя (гігієна, здорове
харчування, фізична активність, обізнаність своїх репродуктивних прав,
безпечне поводження з ґаджетами та мережею Інтернет, ментальне здоров'я
тощо);
- підвищення рівня участі молоді, посилення конкурентоспроможності
молоді (у межах країни та на глобальному рівні), громадянських та
управлінських компетентностей;
- інтегрованість в українське суспільство та світ: підвищення
самостійності, мобільності, соціальної і культурної включеності в українське
суспільство та світ (передбачає обізнаність щодо життя один одного, розвиток
волонтерства, спілкування та обмін знаннями і досвідом, відсутність бар’єрів
для самореалізації).
Ці пріоритети поширюються на всі вікові категорії молоді. Для кожного
етапу переходу молоді від дитинства до дорослості пріоритети реалізуються
через засоби, заходи та дії, що враховують особливості життя молодих людей.
Розділ 5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконавцем заходів даної Програми є відділ освіти, молоді та спорту
Пирятинської міської ради та Молодіжна рада при виконавчому комітеті
Пирятинської міської ради.
Голова (заступник) Молодіжної ради при виконавчому комітеті
Пирятинської міської ради один раз у півроку інформує про діяльність на
засіданні профільної комісії

Контроль за виконанням Програми здійснюватиме заступник міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійна
комісія міської ради з питань прав людини, законності, культури, молоді,
депутатської діяльності, етики та ЗМІ (Захарченко А.О.).
Контроль за використанням коштів здійснюється у порядку,
встановленому чинним законодавством.

В.о. начальника відділу
освіти, молоді та спорту

Людмила ЗІБНІЦЬКА

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми „Молодь Пирятинщини на 2022 рік“

1.
Ініціатор розроблення Програми

3.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа міської ради про
розроблення програми
Розробник Програми

4.

Співрозробник програми

5.

Відповідальний виконавець Програми

6.
7.

Учасники Програми
Термін реалізації Програми
Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні Програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
всього, у тому числі:
коштів бюджету міської ТГ
Коштів інших джерел

2.

8.
9.

Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської
міської ради та Молодіжна рада при
виконавчому комітеті Пирятинської міської
ради
Розпорядження міського голови від
02.12.2021 № 282
Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської
міської ради
Молодіжна рада при виконавчому комітеті
Пирятинської міської ради
Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської
міської ради

2022 рік

Бюджет міської територіальної громади
392,0 тис. грн.
392,0 тис. грн.

Додаток 2
Ресурсне забезпечення
Програми „Молодь Пирятинщини на 2022 рік“

Етапи виконання
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на програми
виконання програми
І
ІІ
ІІІ
2022 рік
Обсяг ресурсів усього
392,0
(тис. грн), у тому числі:
Бюджет міської
392,0
територіальної громади
(тис. грн),
кошти не бюджетних
джерел

Усього витрат на
виконання
Програми, тисяч
гривень
392,0
392,0

Додаток 3

Напрями діяльності та заходи
„Молодь Пирятинщини на 2022 рік“

№
з/
п
1.

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
Заходи,
спрямовані
на реалізацію
державної
молодіжної
політики,
формування
громадян
ської позиції
молоді

Перелік заходів
програми

Строк
виконанн
я заходу

1.1. Вжиття заходів щодо протягом
року
розвитку молодіжних та
дитячих організацій,
програми яких
відповідають цілям
молодіжної державної
політики, надання
організаційної,
методичної, правової
допомоги даним
громадським
організаціям. Співпраця з
молодіжними
громадськими
організаціями
1.2. Розвиток
Молодіжного
протягом
консультативнодорадчого органу
року
місцевого рівня при
виконавчому комітеті
Пирятинської міської
ради (далі - Молодіжна
рада). Оплата послуг з
перевезення 5 поїздок
для 50 осіб (лідерів
учнівського
самоврядування,
представників

Виконавці

Орієнтов
ні обсяги
Джерела
фінансува
фінансува
ння
ння
(вартість)
, тис. грн.

Відділ
освіти,
молоді та
спорту,
Молодіжна
рада

-

Відділ
освіти,
молоді та
спорту,
Молодіжна
рада

бюджет
міської
територіал
ьної
громади

-

20,0

Очікуваний
результат

Забезпечення
гендерної рівності
під час реалізації
молодіжної
політики.
Якісна реалізація
державної
молодіжної
політики в
Пирятинській
громаді

Організація 5
поїздок для 50 осіб
(30 дівчат та 20
хлопців) лідерів
учнівського
самоврядування,
представників
Молодіжної ради
та активу міста, з
метою обміном
досвідом з
Молодіжними
просторами/

Молодіжної ради та
активу міста, з метою
обміном досвідом,
екскурсії до
Молодіжних
просторів/центрів
області та України,
участь представників
МР у Всеукраїнських
форумах, виставках,
конференціях та ін.

1.3.
Придбання
іміджевої
продукції
(закупівля
крафтових
пакетів,
записників,
ручок, футболок, значків
та ін.

2.

Заходи
спрямовані на
розвиток
компетентносте
й молоді

протягом
року

Відділ
освіти,
молоді та
спорту,
Молодіжна
рада

бюджет
міської
територіал
ьної
громади

5,0

1.4.Створення
молодіжного простору, а
саме:
закупівля
настільних ігор (20 шт.
(6
000
грн.)),
4
диванчиків для сидіння
(8 000
грн.),
2
комп’ютерних
столів
(6 000 грн.), стільці (20
шт.
(12 000
грн.)),
полички (4 шт. (6 000
грн.)), м’які пуфи (10 шт.
(5 000 грн.)), банер 1 шт.
(6 000 грн.), кулер з
гарячою/холодною
водою (2 000 грн. ),
канцелярія (4 000 грн.).

протягом
року

Відділ
освіти,
молоді та
спорту,
Молодіжна
рада

бюджет
міської
територіал
ьної
громади

55,0

2.1. Організація 5
тренінгів для 100
учасників (оплата
тренерам (4 000 грн.) ,
організація харчування

протягом
року

Відділ освіти, бюджет
молоді та
міської
спорту,
територіал
Молодіжна рада
ьної
громади

20,0

центрами області
та України
(обласний
Молодіжний центр
м. Полтава,
Молодіжний центр
м. Лубни,
Всеукраїнський
Молодіжний центр
м. Київ, обласний
Молодіжний центр
м. Вінниця,
Чернігівський
Молодіжний
центр) для
подальшого
впровадження
досвіду в
Пирятинській
громаді (створення
молодіжного
простору)
Забезпечить
іміджевою
продукцією до 50
(35 дівчат та 15
хлопців),
учасників
молодіжних
заходів,
конференцій та ін.,
задля підвищення
туристичної
привабливості та
престижності
бренду
Пирятинської
міської
територіальної
громади та
Молодіжної ради
Створення МП
сприятиме
самореалізації,
щонайменше, 50ти молодих людей
(25 хлопців та 25
дівчат)
Пирятинської
міської
територіальної
громади щодня, де
будуть
організовані та
проведені
навчання з
неформальної
освіти,
волонтерства,
тренінги,
семінари,
воркшопи,
кінопокази,
настільні ігри та
музичні вечори
Буде реалізовано 5
заходів (100 осіб
(50 хлопців та 50
дівчат) з метою
набуття молодими

(розвиток
неформальної
освіти)

3.

Впровадження
конкурсу, через
який органи
місцевого
самоврядування
взаємодіють з
дітьми та
молоддю, що
спрямований на
залучення учнів
системи
закладів
загальної
середньої освіти
до участі в
бюджетному
процесі шляхом
подання
проєктів,
відкритого
голосування за
них та реалізації
проєктівпереможців

учасників
(чай/кава/вода/печиво
(10 000 грн.)), друкована
продукція (6 000 грн.) , з
метою набуття
молодими людьми
знань, навичок та
компетентностей поза
системою освіти
2.2. Інтелектуальний
розвиток молоді,
підтримка розумовокорисного дозвілля,
проведення
інтелектуальних ігор,
турнірів, розвиток
дебатного руху
2.3. Співпраця та
залучення волонтера
(добровольця) Корпусу
Миру США за проектом
„Молодіжний розвиток”
2.4. Проведення
профорієнтаційних
заходів. Створення умов
для свідомого вибору
професійної діяльності
через практику і
стажування, зокрема з
можливістю участі
молоді віком 12-16
років
2.5. Сприяння у
розвитку молодіжних
бізнес-ініціатив,
підприємницької
діяльності,
інноваційного
потенціалу молоді,
шляхом проведення
навчальних проєктів,
воркшопів, тренінгів,
зустрічей тощо
Реалізація конкурсу
„Шкільний громадський
бюджет“

людьми знань,
навичок та
компетентностей
щодо організації
молодіжних
заходів та
отримати
можливості для
самореалізації
протягом
року

Відділ освіти, бюджет
молоді та
міської
спорту,
територіал
Молодіжна рада
ьної
громади

-

протягом
року

Відділ освіти,
молоді та
спорту

-

-

протягом
року

Відділ освіти,
молоді та
спорту

-

-

протягом
року

Відділ освіти, бюджет
молоді та
міської
спорту
територіал
ьної
громади

-

протягом
року

Відділ освіти, бюджет
молоді та
міської
спорту
територіал
ьної
громади

246,0

Формування
особистості учня
(вихованця),
розвиток його
здібностей і
обдарувань,
наукового
світогляду;
- створення умов
для розвитку,
саморозвитку,
самовдосконаленн
я та
професіоналізму,
високої мотивації
до розвитку
лідерства як
основи
конкурентоспромо
жності
громадянина

Реалізація 6
проєктів
Шкільного
громадського
бюджету в
закладах освіти
Пирятинської
міської ради

4.

5.

Підвищення
безпечності
середовища і
посилення
життєстійкості
молоді
(спроможності
молоді давати
раду з
викликами
середовища)

6.
Підтримка
творчої,
обдарованої мол
оді та сприяння
розвитку
змістовного
дозвілля.

Огляд діяльності
шкільних служб
порозуміння

протягом
року

Проведення тренінгу
„Базові навички
медіатора шкільної
служби порозуміння“

протягом
року

6.1. Проведення
молодіжних заходів,
масових ігрових
конкурсів, акцій,
квестів, з метою
організації змістовного
дозвілля молоді та
неповнолітніх
6.2. Перегляди під
відкритим небом
фільмів та футбольних
матчів
6.3. Святкування Дня
молоді, Дня Конституції
України та Дня
Незалежності України

7.

Заходи,
спрямовані на
реалізацію
державної
сімейної

6.4. Створення
молодіжних локацій з
використанням
інтелектуальнорозважальних елементів
(організація святкових
заходів, створення
фотозон (5 000 грн.),
дискотеки під відкритим
небом, закупівля призів,
подарунків (5 000 грн.).
6.5. Проведення
молодіжного фестивалю
„MOLOD-FEST“ з
відзначенням кращих
представників молоді.
Нагородження 10
учасників (статуетки 10
шт. (10 000 грн.), квіти
(3 000), подяки з
рамочками 10 шт. (500
грн.), пам’ятні призи (6
000), організація
святкового кенгу (500
грн)
7.1. Здійснення
просвітницької
діяльності серед молоді
з метою запобігання
насильства в сім’ї

Відділ освіти,
бюджет
молоді та
міської
спорту, відділ територіал
ьної
соціального
громади
захисту та
охорони
здоров’я
Пирятинської
міської ради

1,0

Відділ освіти,
бюджет
молоді та
міської
спорту, відділ територіал
соціального
ьної
захисту та
громади
охорони
здоров’я
Пирятинської
міської ради
протягом
бюджет
року
Відділ
міської
освіти,
територіал
молоді та
ьної
спорту
громади

15,0

протягом
року

Відділ освіти, бюджет
молоді та
міської
спорту
територіал
ьної
громади
червеньВідділ освіти, бюджет
вересень
молоді та
міської
спорту,
територіал
Молодіжна рада
ьної
громади
вересень
Відділ освіти, бюджет
молоді та
міської
спорту,
територіал
ьної
Молодіжна рада
громади

Серпень
(День
молоді)

протягом
року

Відділ освіти, бюджет
молоді та
міської
спорту
територіал
ьної
Молодіжна рада
громади

Відділ
освіти,
молоді та
спорту

-

Проведення
навчання
20-ти учнів (12
хлопців та 8
дівчат) базовим
навичкам
медіатора
шкільної служби
порозуміння та
придбання призів
для кращих
шкільних служб
порозуміння

-

Організація
змістовного та
інформаційного
дозвілля молоді

-

Організація
змістовного та
інформаційного
дозвілля молоді

-

Будуть
організовані
святкові заходи,
створені фотозони,
дискотеки під
відкритим небом,
закуплені призи та
подарунки для 60
осіб (35 хлопців та
25 дівчат)

10,0

20,0

-

Відзначення
досягнень активної
молоді. Мотивація
та заохочення 10
учасників (6 дівчат
та 4 хлопців)

Формування
духовності,
моральності,
загальнолюдських
цінностей серед

політики.
Популяризація
серед молоді
сімейних
цінностей та
родинних
традицій,
підвищення
престижу сім’ї.

7.2. Здійснення
просвітницької
діяльності щодо
запобігання та протидії
булінгу, мобінгу та
іншим формам
насильства
7.3. Систематичне
проведення
профілактичнороз’яснювальної роботи,
семінарів, тренінгів,
„круглих столів” серед
молоді та підлітків з
питань сімейних
стосунків, ХПСШ,
наркоманії та
ВІЛ/СНІДу. Проведення
заходів в рамках
Всеукраїнської акції „16
днів проти насильства“
з метою профілактики
негативних явищ у
молодіжному та
підлітковому
середовищі
7.4. Проведення
заходів, з нагоди
відзначення
Всеукраїнського „Дня
батька” та „Дня матері“

протягом
року

протягом
року

травень,
червень

8.1. Проведення
інформаційнопросвітницької роботи
протягом
(тренінгів, семінарів,
року
акцій тощо) з питань
протидії торгівлі
людьми та
попередження
нелегальної міграції
9.1. Вжиття заходів щодо
9.
Заходи спрямовані розвитку жіночих
громадських організацій, протягом
на реалізацію
програми яких
року
державної
відповідають державної
гендерної
гендерної політики,
політики
надання організаційної,
методичної, правової
допомоги даним
громадським організаціям
10.1.Проведення соціоло
10
Моніторинг
гічних досліджень серед
.
програми та
молоді
формування
інформаційного
простору
10.2. Широке висвітлення
в засобах масової
інформації, в мережі
Інтернет заходів з
виконання програми
8.

Запобігання
торгівлі людьми
та її первинна
профілактика

10.3. Створення
відео/аудіо контентів

Всього:

Відділ
освіти,
молоді та
спорту,
служба у
справах
дітей.
Відділ
освіти,
молоді та
спорту,
служба у
справах
дітей.

-

-

-

-

Відділ
освіти,
молоді та
спорту,
Молодіжна
рада

-

-

-

-

Відділ
освіти,
молоді та
спорту

Відділ
освіти,
молоді та
спорту

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Відділ
освіти,
молоді та
спорту,
Молодіжна
рада
Відділ
освіти,
молоді та
спорту,
Молодіжна
рада

-

-

-

-

-

-

-

-

392,0

молодого
покоління, навичок
здорового способу
життя,
профілактика
правопорушень і
негативних
соціальних явищ
дітей та молоді.
- підвищення
безпечності
середовища і
посилення
життєстійкості
молоді
(спроможності
молоді давати раду з
викликами
середовища);
- формування і
підтримка здорового
способу життя
(гігієна, здорове
харчування, фізична
активність,
обізнаність своїх
репродуктивних
прав, безпечне
поводження з
ґаджетами та
мережею Інтернет,
ментальне здоров'я
тощо)
Забезпечення
реінтеграції в
суспільство
постраждалих від
торгівлі людьми

Поліпшення
соціального
становища жінок,
усвідомлення
необхідності
подолання гендерних
стереотипів
суспільства

Поінформованість
молоді громади
про можливості
для них та
відповідно
реагувати на
запити молоді
громади

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Лубенський район, Полтавська область
Код відомчої класифікації видатків 0611142, 0611021, 1014060

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

301,0

25,0

20,0

16,0

-

20,0

10,0

-

-

-

392,0

В тому числі по місяцях, тис. грн

-

Рішення двадцять
п’ятої сесії
Пирятинської міської
ради восьмого
скликання від
26 січня 2022 року
№6

Річний обсяг
фінансування
Програми
Всього тис. грн
Січень

2022

Правова підстава

-

Рік

В.о. начальника відділу
освіти, молоді та спорту

Людмила ЗІБНІЦЬКА

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

26 січня 2022 року

