
 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                

від  28 грудня 2019 року 

Про  затвердження міської  

Програми «Молодь» на 2020 рік 
 

Відповідно до п.22 ч.1. ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою створення умов для розвитку духовності і патріотизму у 

молодіжному середовищі, організації змістовного дозвілля молоді  
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1.Затвердити міську Програму «Молодь» на 2020 рік (далі  – Програма), що 

додається, з необхідним фінансуванням, визначеним у Програмі. 

2.Призначити головним відповідальним виконавцем та розпорядником 

коштів Програми виконавчий комітет Конотопської міської ради, співвиконавцем - 

відділ міської ради у справах молоді та спорту (начальник Качура О.О.)  

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 29.11.2018 

«Про  затвердження міської Програми «Молодь» на 2019 рік»  (7 скликання 30 

сесія) та зняти його з контролю. 

4.Фінансовому управлінню Конотопської міської ради (начальник 

Кошевецька В.П.)  передбачити під час складання проекту міського бюджету на 

відповідний рік видатки на здійснення визначених Програмою заходів, виходячи з 

реальних можливостей бюджету. 

5.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної 

культури та спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, 

праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства. 

6.Організацію діяльності відповідального виконавця та розпорядника коштів 

програми покласти на керуючого справами виконкому Дубовик Л.І., відділ міської 

ради у справах молоді та спорту (начальник Качура О.О.). 

6.Відділу міської ради у справах молоді та спорту (начальник                      

Качура О.О.) у термін до 20 лютого 2021 року надати постійній  комісії міської 

ради з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної культури та 

спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, праці, охорони 

здоров’я, материнства і дитинства звіт про хід виконання Програми. 
 

Головуючий на ІІ-му пленарному 

засіданні 39 сесії                                                             Олександр САХНО 



Додаток  

до рішення міської ради 

(7 скликання 39 сесія) 

                                                                                        від 28 грудня 2019 року 
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1.ПАСПОРТ 

міської Програми «Молодь» на 2020 рік 

 

1. Ініціатори розроблення 

програми 

Відділ міської ради у справах молоді та 

спорту  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення програми 

Доручення міського голови від 

16.10.2019  №10 «Про розроблення 

проекту міської  Програми «Молодь» 

на 2020 рік» 

3. Розробник програми Відділ міської ради у справах молоді та 

спорту  

4. Співрозробники програми  - 

6. Відповідальний виконавець 

програми 

 

Виконавчий комітет Конотопської 

міської ради, співвиконавець - відділ 

міської ради у справах молоді та спорту   

5. Учасники програми Відділ у справах молоді та спорту 

Конотопської міської ради, відділ 

освіти Конотопської міської ради, 

відділ культури і туризму Конотопської 

міської ради, міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, 

навчальні заклади міста, громадські 

організації міста 

 

7. Термін реалізації програми 2020 рік 

 

7.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

- 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

150,0 тис. грн. 

9.1. коштів місцевого бюджету 150,0 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел 0 

 

 

 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 

У місті проживає близько 40 тисяч молодих людей віком від 14 до 44 

років. Молоде покоління  характеризується  наявністю  амбіцій, завищених  

очікувань,  пошуком  власного  шляху  і  прагненням  до самореалізації, тому 

необхідно створити умови для надання молодій людині можливості реалізації її  

потенціалу. Важливим   є    формування  духовних  потреб молоді, залучення  її  

до культурного життя міста. Змістовно організоване дозвілля молоді сприяє 

зменшенню негативних проявів у суспільстві, формує культуру поведінки та 

лідерські якості.  

Молодь – це творчі особистості, які прагнуть реалізувати себе в різних 

починаннях. Інколи їм важко це зробити, оскільки вони позбавлені відповідної 

інформації, відсутні знання про механізми реалізації молодіжних проектів. 

Завдяки реалізації пунктів програми можливо систематизувати за напрямками 

та підтримати творчу молодь у реалізації задуманого.  

Проаналізувавши стан розвитку молодіжного середовища, можна 

виокремити такі основні пріоритети: 

Пріоритет 1. Формування громадянської позиції і національно-

патріотичне виховання — необхідність здійснення заходів, спрямованих на 

відродження національно-патріотичного виховання, утвердження 

громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді. Сьогодні 

патріотизм серед молоді набуває великої популярності. Необхідно підтримати 

цей процес задля подальшого розвитку, утвердження національної 

самосвідомості. З метою підвищення рівня патріотизму у молоді та дітей варто 

звернути їх увагу на славетну історію нашого рідного краю. Постійно 

проводити виховну роботу у форматі неформальної освіти, долучати молодь та 

дітей до цікавих історико-культурних проектів.  

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. Забезпечення змістовного дозвілля молоді. Адже в умовах 

сьогодення необхідно постійно демонструвати підростаючому поколінню 

важливість інтелектуального та творчого розвитку. Важливим є підтримка у 

молодіжному середовищі  мистецько-культурних напрямків, які, в першу чергу, 

розвивають  здібності і таланти молодих мешканців міста. 

Пріоритет 4. Розвиток неформальної освіти — здійснення заходів, 

спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок поза системою 

освіти. 

Пріоритет 5. Зайнятість молоді — створення умов та здійснення заходів, 

спрямованих на працевлаштування молоді. 

Пріоритет 6. Підтримка та розвиток мережі інститутів громадянського 

суспільства. Адже  у місті працюють  молодіжні  громадські організацій, які 

направляють свою діяльність на розвиток молодіжного середовища. Водночас 

їх ресурсне забезпечення залишається мінімальним в силу об’єктивних причин. 

Це часто призводить до зниження ініціативності  молодих лідерів, а суспільство 

в майбутньому втрачає  свій людський потенціал. 



Пріоритет 7. Партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово 

окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб — здійснення 

заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа 

внутрішньо переміщених осіб. 

 

3. Мета Програми. 

Головною метою Програми є створення умов для підтримки та розвитку 

патріотизму і духовності в молодіжному середовищі, формування у молоді 

активної громадської позиції, організація змістовного дозвілля дітей та молоді, 

формування у підростаючого покоління сімейних цінностей.  

Основні положення Програми відповідають пріоритетним завданням 

державної молодіжної політики. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем.  

Для виконання мети Програми необхідним, в першу чергу, є дотримання 

основного принципу реалізації молодіжної політики, який на сьогодні 

продекламований на державному рівні: «Жодних рішень для молоді без самої 

молоді!». Тому дана Програма буде реалізовуватися на засадах дієвості, 

доступності, відкритості та прозорості, особливо в частині використання 

бюджетних коштів, передбачених на її реалізацію. 

Розв’язати існуючі у молодіжному середовищі проблеми можливо через 

підвищення соціальної активності молоді, формування національної 

самосвідомості та здорового способу життя, організацію змістовного дозвілля 

молоді, розвиток лідерських якостей, формування правової культури молоді. 

Шляхи розв’язання проблем: проведення молодіжних заходів та акцій, 

підтримка діяльності молодіжних об’єднань, залучення молоді до здорового 

способу життя, виховання патріотично налаштованої особистості. 

Виконання Програми дасть можливість: 

збільшити  кількість молоді, залученої як до розробки та організації, так і 

до участі у заходах та проектах, спрямованих на національно-патріотичне 

виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді шляхом 

налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю 

установ, які працюють з молоддю, інститутів громадянського суспільства, 

молодіжних працівників, волонтерів; 

урізноманітнити та запровадити нові форми та формати роботи з 

молоддю, особливо у напрямку національно-патріотичного виховання, 

зробивши найефективніші з них обов’язковими; 

збільшити чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження 

здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я; 

розвивати існуючі та створювати нові інфраструктурні об’єкти з метою 

створення належних умов для залучення молоді до здорового та безпечного 

способу життя; 

підвищити рівень залучення молоді до волонтерства як форми суспільно 

значущої діяльності вторинної зайнятості; 

створити цілісну систему неформальної освіти молоді; 



здійснити аналіз рівня зайнятості молоді з визначенням основних 

проблем напрямку та шляхів їх вирішення за участю усіх зацікавлених у 

даному процесі сторін; 

підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів 

громадянського суспільства та їх осередків; 

знизити рівень правопорушень серед молоді активізувавши правову 

освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності; 

У разі потреби здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, 

пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми. 

 

   

5. Ресурсне забезпечення міської цільової програми. 

Обсяг коштів, які 

пропонуються залучити на 

виконання програми, грн. 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання 

програми 2020 рік 

Обсяг ресурсів, усього 150 000 150 000 

у тому числі: - - 

міський бюджет 150 000 150 000 

кошти не бюджетних 

джерел 
- - 

 

6. Строки та етапи виконання Програми 

Міська Програма  «Молодь» розрахована на 2020 рік, оскільки Програма 

не є довгостроковою, вона не розподіляється на етапи. 



Додаток до програми 

«Молодь» на 2020 рік 

7. Напрямки діяльності, перелік завдань та заходів Програми 
№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння  

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

грн. 

Очікуваний результат 

1 Створення умов 

для 

інтелектуального 

самовдосконаленн

я молоді, творчого 

розвитку 

особистості  

Протягом 

2020 року 

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, відділ міської 

ради у справах молоді 

та спорту, навчальні 

заклади міста 

Міський 

бюджет  

15 000,00 Підвищення рівня обізнаності та 

залучення молоді до вирішення проблем 

у галузі міської молодіжної політики.  

Створення умов для активної участі 

молоді у громадському житті міста 

2 Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів 

 2.1.Проведення 

патріотичної 

роботи серед 

молоді міста 

Протягом 

2020 року 

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, відділ у справах 

молоді та спорту, 

відділ освіти 

Конотопської міської 

ради, служба міської 

ради у справах дітей, 

навчальні заклади 

міста 

Міський  

бюджет 

20 000,00 Формування у молоді почуття 

патріотизму, духовності, моральності та 

загальнолюдських життєвих принципів 

3 Формування та пропаганда здорового способу життя серед молоді  

 3.1 Проведення 

заходів для молоді  

Протя

гом 

2020 

року 

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, відділ у справах 

молоді та спорту, відділ 

освіти Конотопської 

міської ради, міський 

центр фізичного 

здоров’я населення 

«Спорт для всіх» 

Міський 

бюджет  

100 000,00 

 

Поширення у молодіжному середовищі 

засад та принципів здорового й 

безпечного способу життя  



4 Створення 

сприятливого 

середовища для 

забезпечення 

зайнятості молоді 

Протя

гом 

2020 

року  

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, міськрайонний 

центр зайнятості, відділ 

міської ради у справах 

молоді та спорту, відділ 

освіти Конотопської 

міської ради, міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, служба міської 

ради у справах дітей, 

навчальні заклади міста 

Міський 

бюджет  

5 000,00 Забезпечення зайнятості молоді; 

отримання практичних навичок та 

досвіду роботи 

5 Підтримка 

діяльності 

молодіжних 

громадських 

організацій  

Протя

гом 

2020 

року 

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, відділ у справах 

молоді та спорту 

Конотопської міської 

ради 

Міський 

бюджет  

5 000,00 Делегування частини повноважень та 

управлінських рішень від органів 

виконавчої влади громадським 

організаціям  

6 Проведення 

волонтерської 

роботи спільно з 

молоддю міста 

Протя

гом 

2020 

року 

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, відділ у справах 

молоді та спорту 

Конотопської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

5 000,00 Збільшення кількості населення 

охопленого роботою з молоддю, 

підвищення рівня проінформованості 

населення. 

 ВСЬОГО:    150 000,00  

 

 

 

Головуючий на ІІ-му пленарному 

засіданні 39 сесії                                                                                                   Олександр САХНО



8. Очікувані результати виконання Програми та показники 

результативності 

Виконання запланованих завдань дозволить збільшити відсоток охоплення 

молоді молодіжним громадським рухом на 50 %. Під час  організації та проведення 

загальноміських культурно-масових заходів молодь буде не тільки пасивним 

глядачем, а й активним учасником  та співорганізатором. Молодь буде залучена до 

здорового способу життя за рахунок організації літнього відпочинку та 

оздоровлення учнівської і студентської молоді, поширення військово-патріотичних 

знань і навичок. 

Очікувані результати виконання Програми та показники результативності: 

- створення умов для активної участі молоді в громадському житті міста; 

- формування у молоді почуття патріотизму, моральних і духовних 

цінностей; 

- створення умов для відпочинку, поширення  здорового способу життя 

серед дітей та молоді; 

- залучення молоді до волонтерської діяльності. 

Витрати на реалізацію Програми – 150 000 грн. 

Очікувана кількість молоді, яка долучиться до даних заходів – 30 000 осіб.  

Очікувана кількість наданих статей у ЗМІ – 85. 

 

9.Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми 

Головним відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет 

Конотопської міської ради, керуючий справами виконкому, співвиконавцем - відділ 

міської ради у справах молоді та спорту. 

Відділ у справах молоді та спорту готує звіт про виконання заходів Програми 

за результатами року. 

 

 

Головуючий на ІІ-му пленарному 

засіданні 39 сесії                                                                          Олександр САХНО 

 


