
Додаток 

до міської програми 

«Молодь Глухова» на 2017-2020 роки 

 
 

Напрями діяльності, завдання та заходи  

міської програми «Молодь Глухова» на 2017-2020 роки 

 

Напрям діяльності: 

№ 
Пріоритетні 

завдання 
Заходи 

Строк  

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу 

вання 

Орієнтовн

ий обсяг 

фінансува

ння, тис. 

грн. 

У тому числі за роками, тис. 

гривень: 

Очікуваний 

результат 

2017 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

І. Національно-патріотичне виховання 

1 1. Відродження 

національно - 

патріотичного 

виховання, 

утвердження 

громадянської 

свідомості і 

активної позиції 

молоді 

1.1. Проведення заходів з 

метою посилення 

профілактики правопо-

рушень у процесі підви-

щення рівня правових 

знань, правової культури 

та правової поведінки 

молоді 

2017-

2020 

роки 

 

Відділ 

молоді та 

спорту 

міської 

ради, відділ 

освіти 

міської 

ради, 

громадські 

організації 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Збільшення 

кількості 

молоді, 

залученої як 

до розробки 

та організації, 

так і до 

участі у 

заходах та 

проектах, 

спрямованих 

на 

національно-

патріотичне 

виховання та 

підвищення 

рівня 

громадянсько

ї свідомості 

молоді 

1.2. Організація та 

проведення військово – 

патріотичного походу. 

2017-

2020 

роки 

 

Відділ 

молоді та 

спорту 

міської 

ради, відділ 

освіти 

міської 

ради, 

громадські 

організації 

міський 

бюджет 

 

26,0 2,0 4,0 8,0 12,0 

1.3. Широке 

використання у 

встановленому чинним 

законодавством порядку 

під час проведення 

2017-

2020 

роки 

 

Відділ 

молоді та 

спорту 

міської 

ради, відділ 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     



масових заходів 

державної символіки 

України з метою 

виховання у молоді 

поваги до державних 

символів України 

освіти 

міської 

ради, 

громадські 

організації 

1.4. Відродження 

національно - 

патріотичного 

виховання, утвердження 

громадянської свідомості 

і активної позиції молоді 

шляхом підтримки 

молодіжних громадських 

організацій відповідного 

напрямку  

2017-

2020 

роки 

 

Відділ 

молоді та 

спорту 

міської 

ради, 

громадські 

організації 

міський 

бюджет 

 

 

180,0 0,0 50,0 60,0 70,0 Налагодженн

я співпраці з 

молодіжними 

громадським

и 

організаціями 

національно-

патріотичног

о 

спрямування 

II. Здоровий спосіб життя 

2 2. Популяризація та 

утвердження 

здорового і 

безпечного способу 

життя та культури 

здоров'я серед 

молоді 

2.1. Проведення та 

участь у заходах з метою 

підвищення рівня 

здоров'я молоді, 

популяризації та 

утвердження здорового і 

безпечного способу 

життя та культури 

здоров'я серед молоді 

2017-

2020 

роки 

 

Відділ 

молоді та 

спорту 

міської 

ради, відділ 

освіти 

міської 

ради, 

служба у 

справах 

дітей 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     Збільшення 

чисельності 

молоді, 

залученої до 

популяризац

ії та 

утвердженн

я здорового 

і безпечного 

способу 

життя та 

культури 

здоров'я; 

масове 

інформуван

ня молоді 

щодо 

наслідку 

впливу 

негативних 

звичок 

2.2. Проведення 

інформаційно-

просвітницьких заходів, 

у тому числі розробка, 

виготовлення та 

розповсюдження 

соціальної реклами, 

спрямованих на 

пропаганду здорового 

способу життя та 

профілактику негативних 

явищ у молодіжному та 

2017-

2020 

роки 

 

Відділ 

молоді та 

спорту 

міської 

ради, відділ 

освіти 

міської ради 

міський 

бюджет 

 

8,2 0,7 2,0 2,5 3,0 



дитячому середовищі. 

Упровадження та 

проведення конкурсу 

соціальної реклами  

«Наше майбутнє без 

шкідливих звичок!» 

 

 

 

 

 

 

2.3. Організація та 

проведення міського 

туристичного зльоту 

2017-

2020 

роки 

 

Відділ 

молоді та 

спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

 

Інші джерела 

20,0 2,0 4,0 6,0 8,0 

2.4. Проведення 

шкільного туристичного 

зльоту, спрямованого на 

пропаганду здорового 

способу життя.   

2017-

2020 

роки 

 

Відділ 

молоді та 

спорту 

міської 

ради, 

молодіжні 

громадські 

організації 

міський 

бюджет 

20,0 2,0 4,0 6,0 8,0 

III. Розвиток неформальної освіти 

3 3. Набуття 

молодими людьми 

знань, навичок та 

інших 

компетентностей 

поза системою 

освіти 

3.1. Проведення та участь 

у семінарах, тренінгах, з 

метою підготовки мо-

лодіжних працівників із 

залученням 

представників органів 

місцевого 

самоврядування. 

Втілення програми 

«Стажування молоді в 

органах місцевого 

самоврядування»  

 

2017-

2020 

роки 

 

Глухівська 

міська рада, 

відділ 

молоді та 

спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

16,0 1,0 3,0 5,0 7,0 Забезпечення 

підвищення 

професійного 

та 

кваліфікаційн

ого рівня, 

підвищення 

рівня 

активності 

молоді, 

зацікав-

леності та 

участі 

місцевої 

влади у 

реалізації 

молодіжної 

політики.  



IV Працевлаштування молоді 

 

4 

 

 

4. Створення умов, 

спрямованих на 

працевлаштування 

молоді 

 

4.1. Проведення та участь 

у заходах з метою 

сприяння розвитку 

молодіжного 

підприємництва, 

самозайнятості та 

ефективного просування 

молодих людей у 

підприємницькому 

середовищі. Участь 

молоді у міському, 

регіональному та 

Всеукраїнському 

конкурсі бізнес-планів 

підприємницької 

діяльності серед молоді. 

Проведення заходів з 

метою спрямування 

професійних інтересів 

молоді, а також 

організація 

профорієнтаційної 

роботи серед молоді 

 

2017-

2020 

роки 

 

Відділ 

молоді та 

спорту 

міської 

ради, відділ 

освіти 

міської 

ради, 

управління 

соціально-

економічног

о розвитку 

міської ради 

міський 

бюджет 
26,0 2,0 6,0 8,0 10,0 Визначення 

проблем на-

прямку та 

шляхів їх 

вирішення за 

участю усіх 

зацікавлених 

у даному 

процесі 

сторін; 

забезпечення 

надання 

підтримки 

молоді у 

працевлашту-

ванні та 

сприяння 

створенню 

для неї нових 

робочих 

місць; 

підвищення 

рівня 

самоорганіза

ції і само-

врядування 

інститутів 

громадянсько

го 

суспільства 

та їх 

осередків 

4.2. Проведення та участь 

у заходах з метою 

залучення молоді до 

волонтерської діяльності 

2017-

2020 

роки 

 

Відділ 

молоді та 

спорту 

міської ради 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

     

V Підтримка молодіжних громадських організацій 



5 5. Надання 

фінансової 

підтримки 

молодіжним  та 

дитячим 

організаціям 

5.1. Проведення конкурсу 

з визначення програм 

(проектів, заходів), роз-

роблених інститутами 

громадянського 

суспільства 

2017-

2020 

роки 

 

Відділ 

молоді та 

спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

 

210,0 

 

0 

 

60,0 

 

70,0 

 

80,0 

 

Створення 

конкуренто-

спроможного 

середовища 

для 

Інститутів 

громадянсько

го 

суспільства.  

VI Оздоровлення дітей та молоді 

6 6. Реалізація права 

дітей та молоді на 

оздоровлення і 

відпочинок 

6.1.Організація 

відпочинку в таборах 

наметового типу 

обдарованим дітям та 

дітям пільгових категорій 

2017-

2020 

роки 

 

Відділ 

молоді та 

спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

 

180,0 0,0 50,0 60,0 80,0 

 
Охоплення 

відпочинком 

обдарованих 

дітей та 

дітей 

пільгових 

категорій 
6.2.Проведення 

оздоровлення 

обдарованих дітей та 

дітей пільгових категорій 

у дитячих оздоровчих 

закладах 

2017-

2020 

роки 

 

Відділ 

молоді та 

спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

180,0 0,0 50,0 60,0 70,0 Збільшення 

кількості 

дітей, які 

отримають 

відпочинок в 

ДП 

Українсьий 

дитячий 

центр 

«Молода 

гвардія», ДП 

України 

«Міжнародни

й дитячий 

центр 

«Артек», 

ЗОДЮТ 

«Сонячний» 

VII Підтримка обдарованої молоді та організація змістовного дозвілля 

7 7. Підтримка 

обдарованої молоді 

та організація 

7.1.Організація та 

проведення різноманітних 

заходів для виявлення та 

2017-

2020 

роки 

Відділ 

молоді та 

спорту 

міський 

бюджет 

 

32,0 5,0 7,0 9,0 11,0 - Естетичне 

виховання 

молоді;  



змістовного 

дозвілля 

розвитку талановитої 

молоді міста: фестивалі, 

конкурси та інше. 

 

 міської 

ради,відділ 

освіти 

міської 

ради, 

відділ 

культури 

міської 

ради, 

молодіжні 

громадські 

організації 

 - виявлення 

творчих 

здібностей 

молоді;  

- організація 

змістовного 

дозвілля 

учнівської та 

студентської 

молоді.  

7.2.Виплата іменних 

стипендій міського 

голови лідерам 

студентської молоді за 

внесок у реалізацію 

молодіжної політики 

2017-

2020 

роки 

 

Відділ 

молоді та 

спорту 

міської 

ради, 

Глухівська 

міська 

рада 

міський 

бюджет 

 

 

 

44,0 0,0 

 

 

 

12,0 

 

 

 

14,0 

 

 

 

18,0 Стимулюван

ня та відзнака 

кращих 

молодих 

активістів 

міста 

Усього:   952,2       

У тому числі:   міський 

бюджет 

952,2 14,7 252,0 308,5 377,0  

 

 

 

 

 

 


