
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                

22.12.2016                                     м. Глухів                                 №181 
   
 

Про міську програму  

«Молодь Глухова» на 2017-2020 роки 
 

 

Розглянувши поданий виконавчим комітетом міської ради проект міської 

програми «Молодь Глухова» на 2017-2020 роки, з метою створення 

сприятливих умов для розвитку і самореалізації  молоді міста, формування її 

громадянської позиції та національно - патріотичної свідомості, реалізації 

міської молодіжної політики, поліпшення соціально-економічного становища 

молоді, створення умов для життєвого самовизначення і самореалізації 

молодих громадян, підтримки молодіжних та дитячих організацій, керуючись 

статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити міську програму «Молодь Глухова» на 2017-2020 роки 

(додається). 

2. Організацію та координацію дій по виконанню програми покласти на відділ 

молоді та спорту (начальник Плотницький М.Г.). 

3. Контроль за виконанням даної програми покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Васильєву М.І. та 

постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, материнства і 

дитинства, освіти, фізичної культури і спорту, сім’ї і молоді та соціального 

захисту населення (голова Громак Л.А.) 
 
 

 

Міський голова          М. Терещенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

22.12.2016 № 181 
 
 

Міська програма 

«Молодь Глухова» на 2017-2020 роки 
 

1. Загальна характеристика Програми 

Програма ґрунтується на аналізі стану і проблем розвитку молоді 

Глухова, результатів попереднього етапу реалізації державної молодіжної 

політики в місті, а також враховує програмні вимоги і перспективи, декларовані 

в «Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року», 

Хартії основних прав Євросоюзу, Європейському пакті в інтересах молоді, 

Молодіжній стратегії Європейського Союзу, Європейській хартії участі молоді 

в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях. В міській програмі 

«Молодь Глухова» на 2017-2020 роки визначаються загальні принципи, головні 

напрямки та основний зміст перспективних заходів щодо підтримки та захисту 

молодих громадян міста. 

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності державних 

молодіжних структур та інститутів громадянського суспільства; визначає 

орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням духовно-культурного та 

фізичного розвитку молоді,  формуванням патріотичної свідомості молоді, 

морально-правової  культури, профілактикою негативних явищ в дитячому та 

молодіжному середовищах, підтримкою розвитку молодіжного підприємництва 

тощо. 

Досягнення означеної мети вбачається у комплексному та системному 

підході всіх суб’єктів молодіжної політики шляхом координації зусиль та 

засобів; поліпшенні соціально-економічних, розвитку їх громадянської та 

трудової активності, формуванні духовної культури. 
 

2. ПАСПОРТ міської програми «Молодь Глухова на 2017-2020 

роки (далі - Програма) 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Глухівської 

міської ради 

2. Розробник Програми Відділ молоді та спорту Глухівської 

міської ради 

3. Відповідальний 

виконавець Програми 

Відділ молоді та спорту Глухівської 

міської ради. 

4. Співразробники Програми Відділ освіти Глухівської міської 

ради, відділ культури Глухівської 

міської ради, Глухівський 

міськрайонний центр зайнятості, 

служба у справах дітей. 

5. Термін реалізації 

Програми 

2017-2020 роки 

6. Перелік бюджетів, які Міський бюджет 



беруть участь у виконанні 

Програми 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього, тис. 

грн., утому числі: 

Усього 2017-2020 роки – 952,2 

2017-14,7 

2018-252,0 

2019-308,5 

2020-377,0  

 

7.1 Кошти міського бюджету, 

тис. грн.: 

952,2 

7.2 Інші джерела, тис. грн.: - 
 

3. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови 

демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які 

відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокрема 

погіршуються показники здоров’я молодих громадян, не подолана 

демографічна криза, спостерігається тенденція щодо поширення в молодіжному 

середовищі наркоманії, збільшується кількість померлих в молодому віці. 

Освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується через невідповідність 

між попитом та пропозиціями на ринку праці. 

Для розв’язання зазначених проблем необхідно провести системний 

аналіз можливостей та потреб молоді, коли молоді люди зможуть свідомо брати 

участь у прийнятті рішень, що впливають на їх життя, та забезпечити 

здійснення заходів відповідно до пріоритетів Програми, а також необхідних для 

розвитку навичок та здібностей молоді. 

Саме комплексний підхід до вирішення цих проблем закладено в 

Програмі. 

Поліпшення якості оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, створення 

умов з метою працевлаштування молоді, пропаганда та формування здорового 

способу життя, утвердження патріотизму, духовності та моральності, фінансова 

підтримка громадських організацій - це пріоритетні напрямки роботи відділу 

молоді та спорту міської ради. Водночас серед основних причин, що 

ускладнюють та уповільнюють процес розвитку молодіжної політики в місті, 

залишається неналежне фінансування, що безпосередньо впливає на стан 

реалізації молодіжних ініціатив. Необхідність розроблення міської програми 

«Молодь Глухова» на 2017-2020 роки зумовлена необхідністю реалізації 

молодіжної політики відносно наявних проблем безпосередньо молодіжної 

громади м. Глухова, подолання інформаційних бар’єрів, інтегрованого підходу, 

розширення та підвищення якості надання соціальних послуг. 
 

4. Мета Програми 

Мета Програми: створення у місті  системи правових та соціально-

економічних умов для соціалізації та самореалізації молоді в різних галузях 

громадського життя, забезпечення всебічної підтримки та розвитку 

інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу молодіжної громадськості 

міста. 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми 



Програма передбачає протягом 2017-2020 років здійснити ряд заходів 

щодо створення умов реалізації в районі державної молодіжної політики 

шляхом: 

1) спільної та скоординованої діяльності органів місцевого 

самоврядування з інститутами громадянського суспільства: молодіжними та 

дитячими громадськими організаціями, організаціями, установами та 

закладами, що працюють з молоддю і волонтерами, за безпосередньої участі 

молоді; 

2) підтримки соціально значущих проектів інститутів громадянського 

суспільства, зокрема молодіжних та дитячих громадських організацій; 

3) посилення роботи з розвитку міжнародного молодіжного 

співробітництва, сприяння інтеграції молоді у світову та європейську 

молодіжну спільноту; 

4) застосування кращих досягнень світової та європейської практики 

формування та реалізації політики у молодіжній сфері. 

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає 

концентрацію зусиль на 7 пріоритетах: 

Пріоритет 1. Формування громадянської позиції і національно-

патріотичне виховання - здійснення заходів, спрямованих на відродження 

національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і 

активної життєвої позиції молоді. 

Пріоритет 2. Здоровий спосіб життя молоді - здійснення заходів, 

спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу 

життя та культури здоров’я серед молоді. 

Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти - здійснення заходів, 

спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших 

компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській 

діяльності. 

Пріоритет 4. Зайнятість молоді - створення умов та здійснення заходів, 

спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної 

зайнятості та самозайнятості молоді). 

Пріоритет 5. Одним із найважливіших завдань у сфері соціального 

захисту дітей та молоді є реалізація їх права на оздоровлення і відпочинок, 

стовідсоткове охоплення організованими формами оздоровлення дітей (від 7 до 

17 років включно) пільгових категорій.  

Пріоритет 6. Важливим напрямком реалізації державної молодіжної 

політики є підтримка молодіжних ініціатив, залучення молоді до участі в роботі 

молодіжних громадських організацій та об‘єднань різних напрямків діяльності. 

Розвиток структур громадянського суспільства в м. Глухові. Стимулювання 

конструктивної громадської активності. Сприяння ефективному і 

справедливому вирішенню соціальних проблем. 

Пріоритет 7. Організація змістовного дозвілля молоді. Проведення 

комплексу заходів з метою естетичного виховання молоді; виявлення творчих 

здібностей; організація змістовного дозвілля учнівської та студентської молоді. 
 

6. Обґрунтування обсягів та джерел фінансування. 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг 



фінансування програми може коригуватися в залежності від фінансових 

можливостей бюджету.  
 

7. Перелік завдань, заходів Програми 

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв'язання 

проблем та досягнення мети Програми, наведені у додатку (додається). 
 

8. Задачі та результативні показники Програми 

Основними задачами Програми є: 

сприяння самореалізації та всебічному розвитку молоді в суспільстві;  

- підвищення рівня відповідальності молоді при реалізації молодіжної 

політики, підтримка молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності; 

- утвердження патріотичної свідомості, та активної громадянської 

позиції молоді, виховання почуття особистої та національної гідності;  

- сприяння зайнятості молоді, шляхом впровадження системи 

профорієнтації, створення умов для вторинної зайнятості молоді, забезпечення 

молоді першим робочим місцем, стимулювання молоді до підприємницької 

діяльності, розширення інформаційного поля молоді стосовно існуючих 

професій та попиту на них; 

- сприяння працевлаштуванню та молодіжному підприємництву шляхом 

розширення сфери зайнятості, професійної підготовки молоді та надання 

можливості реалізації молодіжних проектів; 

- впровадження системних заходів стимулювання учнівської та 

студентської молоді до процесу здобуття освіти, підвищення кваліфікації, 

мотиваційних заходів до навчання та професійної зайнятості;  

- активізація зусиль направлених на організацію змістовного дозвілля 

молоді, мета якого усвідомлення відповідального ставлення до себе, свого 

здоров’я та оточуючих; 

- формування у молоді бережливого ставлення до природного, 

соціального, культурного та предметно-побутового довкілля;  

- сприяння духовному і фізичному розвитку молоді міста, високої 

патріотичної свідомості, національної гідності, формування і розвиток 

мотивації, спрямованої на підготовку до виконання громадського і 

конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів держави. 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- підтримувати молодіжні ініціативи у різних сферах життєдіяльності 

суспільства та активізувати участь молоді у реалізації молодіжної політики; 

- створити умови для повноцінної самореалізації молоді, її потенціалу;  

- сприяти розширенню мережі молодіжних громадських організацій 

міста та умов для реалізації ними  молодіжної політики; 



- стимулювати молодих людей до ведення підприємницької діяльності, 

розширення мережі молодіжних підприємств; 

- підвищувати рівень популярності освіти, стимулювати  молодь до 

здобуття вищої освіти та роботи за спеціальністю; 

- популяризувати волонтерський рух; 

- підвищити національну гідність, патріотичну свідомість; 

- підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості 

молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку; 

- сприяти створенню клубів історико – патріотичного та військово – 

патріотичного виховання; 

- збільшити кількість молоді, залученої до програм та заходів, 

спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня 

громадянської свідомості молоді Глухова шляхом налагодження системної 

освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з 

молоддю, інститутів громадянського суспільства, молодіжних працівників, 

волонтерів; 

- зменшити негативні явища у молодіжному середовищі; 

- сприяти інтеграції молоді до європейської та світової молодіжної 

спільноти, обміну досвідом у реалізації молодіжної політики; 

- вдосконалити молодіжний інформаційний простір; 

- забезпечити надання підтримки молодим громадянам у реалізації 

підприємницьких ініціатив; 

- більш ефективно забезпечити скоординовану діяльність органів 

місцевого самоврядування та консультативно-дорадчих органів з питань 

молодіжної політики, громадських об’єднань з питань реалізації молодіжної 

політики. 

 

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація та контроль виконання заходів, передбачених Програмою, 

покладається на відділ молоді та спорту Глухівської міської ради. 

Виконавці Програми щороку до 1 лютого надають відділу молоді та 

спорту міської ради інформацію про виконання цієї Програми за попередній 

рік. 

Інформація про хід виконання Програми надається міській раді до 01 

березня року, наступного за звітним, відділом молоді та спорту міської ради. 

 

 

 

 

 


