
                                                                                                    
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

Від 05 березня 2015р.                                                                            №14/52-15 

м.Бурштин   

 

 

Про  Програму розвитку духовності, 

захисту моралі та формування здорового 

способу життя на 2015р. 

 

      З метою створення умов для забезпечення конституційного права мешканців міста на 

свободу совісті, забезпечення відновлення порушеної справедливості, захисту прав і 

законних інтересів релігійних організацій, дальшого процесу їх морально-політичної 

реабілітації, поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості, 

керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши 

рекомендації комісії з питань гуманітарної політики, міська рада 

 

вирішила: 

 

      1. Затвердити Програму розвитку духовності, захисту моралі та формування 

здорового способу життя на 2015 рік згідно додатку. 

      2. Комісії з питань бюджету та економічного розвитку передбачити фінансування 

заходів Програми. 

      3. Контроль за виконанням покласти на М.Козар, заступника міського голови та  

В.Василика, голову комісії з питань гуманітарної політики. 

 

 

 

 Міський голова                                                                                                        П.Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 

                                                                                                          Додаток 

                                                                                                         до рішення сесії №14/52-15      

                                                                                                         від  05 березня  2015 р. 

 

 

Програма 

розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового 

способу життя на 2015р. 

 

 
ПАСПОРТ 

 

Програма розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу 

життя на 2015 р. 

 

Ініціатор розроблення Програми: виконавчий комітет міської ради. 

 

Назва нормативних документів про необхідність розроблення Програми:  

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», Конституція України,  

Бюджетний кодекс України, рішення виконавчого комітету міської ради.  

 

Розробник Програми: відділ економіки та промисловості виконавчого органу міської 

ради. 

 

 Співрозробники Програми: комісія з питань бюджету та економічного розвитку, комісія 

з питань гуманітарної політики. 

 

Відповідальний виконавець Програми: комісія  з питань гуманітарної політики. 

 

Учасники Програми:  виконавчий комітет міської ради, фінансовий відділ міської ради,   

комісія з питань гуманітарної політики, жителі м.Бурштина та с.Вигівка, громадські та 

релігійні організації міста. 

 

 Термін реалізації Програми:  2015 рік. 

 

Фінансування Програми: кошти міського бюджету, інші кошти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма. 
        Розбудова суверенної демократичної держави потребує від органів влади, 

громадських та релігійних організацій вжити заходи для розвитку в громадян духовності, 

виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, 

формування здорового способу життя.  

       З метою  врегулювання ситуації в Україні, тема релігії зайняла важливу роль в 

суспільстві та безпосередньо в свідомості людей: з усіх соціальних інститутів люди 

найбільше довіряють церкві. Моральна оцінка дій влади висловлювалася в релігійних 

категоріях або наближених до них.  Після подій Майдану ця довіра зросла ще більше: 

громадянський і релігійний Майдан об’єдналися.  

      Релігія на даний момент є в свідомості пересічного українця лідером незалежно від 

того, ходить він до церкви чи ні... «Ми всі єдина країна». Моральний авторитет церкви 

дуже високий. Особливо гостро ставиться  питання морального виховання підростаючого 

покоління, відродження духовності та соціального захисту населення. Це й визначає 

актуальність створення програми розвитку духовності, патріотичного виховання 

громадян, формування особистості на засадах християнського етичного кодексу,  

формування здорового способу життя та зміцнення моральних засад суспільства. 

 

 

 2. Метою Програми є створення відповідних умов щодо піднесення рівня національно-

патріотичного, духовного розвитку молоді, формування всебічно розвиненої, 

високоосвіченої, соціально активної особистості, виховання патріотизму, високої 

загальнолюдської культури та моралі. 

  

 

3. Заходи  Програми  
Діяльність міської ради, її виконавчого комітету щодо духовного розвитку молоді, 

формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної особистості, 

виховання патріотизму, високої загальнолюдської культури та моралі повинна бути 

зосереджена на таких напрямках: 

3.1. Громадянське виховання – формування в учнівської молоді громадянської позиції, 

поваги до традицій, звичаїв, культурної спадщини України. 

3.2. Формування морально-етичних, духовних, релігійних цінностей – формування в 

молодих людей загальнолюдських цінностей. 

3.3.   Екологічне виховання – підвищення рівня екологічної свідомості молоді. 

3.4. Формування здорового способу життя – формування навичок здорового способу 

життя, зміцнення та збереження здоров’я молодих жителів міста. 

  

 

4.  Реалізація напрямків здійснюється через: 

4.1. Координацію зусиль виконавчого комітету міської ради та керівників установ і 

організацій міста, які здійснюють виховні, інформаційні, освітні та оздоровчі функції. 

4.2. Залучення міських громадських та релігійних організацій, церков  до соціального 

становлення дітей та молоді, розвитку духовності та зміцнення моральних засад 

суспільства.  

4.3.  Надавати  всебічну допомогу в межах, дозволених законодавством України, церквам  

і  релігійним організаціям матеріальної допомоги та виконання послуг по проведенню 

благоустрою   територій церков м.Бурштин та с.Вигівка: заходів озеленення та захисту їх 

територій і культових споруд від затоплення та шкідливої дії води. 

4.4.  Надавати  всебічну допомогу в межах, дозволених законодавством України, церквам  

і  релігійним організаціям  фінансової допомоги для культових споруд на оплату 

житлово-комунальних послуг.  

 

 



 

4.5.  Надавати  всебічну допомогу в межах, дозволених законодавством України, церквам  

і  релігійним організаціям  фінансової підтримки на будівництво, ремонт культових 

споруд.  

4.6.  Ініціювання спільних проектів органів місцевого самоврядування, закладів освіти й 

Церкви, які відроджують християнські традиції українського народу та виховують у 

дітях та молоді терпимість, співчуття та активну громадську позицію.  

 

      

5.  Очікувані результати 

     Виконання заходів Програми дасть змогу об'єднати потужний потенціал міста у 

забезпеченні прав громадян на свободу совісті, сприянні релігійним громадам м. 

Бурштина та с.Вигівка у духовному розвитку, соціальному та гуманітарному 

забезпеченні потреб мешканців місцевого мегаполісу, доступної духовної освіти молоді 

та усіх бажаючих, збереження та зростання суспільної моралі громадян. 

 

  

6.  Фінансування Програми. 

     Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету  

у межах виділених асигнувань, залучення можливих благодійних внесків та інших 

джерел, передбачених законодавством України.  

  

 

 7.  Організація і контроль за виконанням Програми 

       здійснюється комісією  з питань гуманітарної політики та ЗМІ шляхом підготовки та 

проведення загальноміських заходів та їхнього фінансового забезпечення, опитувань 

учасників тощо.  

 

 

 

 

 Секретар ради                                                                                                К.Соронович 


