
Проект 

  

 

РІШЕННЯ 

 

Від_____________2015 року                                                                                  №______ 

 

 

Про затвердження міської програми  

«Розвитку молодіжної політики,  

оздоровлення і відпочинку дітей та 

 учнівської молоді в м.Бурштин та  

с.Вигівка на 2016 рік 

 

З метою розвитку молодіжної політики, оздоровлення і відпочинку дітей та 

учнівської молоді, Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

врахувавши рекомендації  комісії з питань гуманітарної політики, міська рада      

 

вирішила: 

 

 

 

1. Затвердити міську програму «Розвитку молодіжної політики, оздоровлення і 

відпочинку дітей та учнівської молоді в м.Бурштин та с.Вигівка на 2016 рік». 

 

2. Доручити фінансовому відділу міської ради  під час формування проекту бюджету на  

2016 рік  передбачити фіннансування  програми «Розвитку молодіжної політики, 

оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді в м.Бурштин та с.Вигівка на 

2016 рік» та вжити заходів щодо залучення для їх фінансування  інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

 

3. Контроль за виконанням програми покласти на заступника міського голови Н.Кицелу 

та на голову комісії з питань гуманітарної політики І.Мазур 

 

. 

 

Міський голова                                                                     Р. Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення  міської ради 

№______ від___________ 

 

МІСЬКА  ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ОЗДОРОВЛЕННЯ І 

ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ 

ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В м. БУРШТИН 

ТА с.ВИГІВКА НА  2016 РІК. 

 

1. 1

. 
Ініціатор розроблення програми 

Відділ у справах молоді і спорту Бурштинської 

міської ради 

2. 2

. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

14.04.1997 № 323 "Про організаційне і фінансове 

забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в 

Україні", Закон України "Про оздоровлення та 

відпочинок дітей" 

3. 3

. 
Розробник програми 

Відділ у справах  молоді і спорту Бурштинської 

міської ради 

4. 5

. 

Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ у справах  молоді і спорту Бурштинської 

міської ради 

5. 6

. 

Учасники програми 

 

 

 Управління молоді і спорту Івано-

Франківської обласної адміністрації;  

 служба у справах дітей Бурштинської 

міської ради; 

 відділ освіти і науки Бурштинської міської 

ради: 

 відділ соціального захисту населення. 

6. 7

. 
Термін реалізації програми 2016 рік. 

7. 8

. 

Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

(для комплексних програм) 

 Кошти бюджету Бурштинської міської ради; 

 обласного бюджету; 

 інших джерел не заборонених чинним 

законодавством. 

8.    

  

Підстава для розроблення програми:  

 Конституція України; 

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

 Закон України  "Про загальні засади державної молодіжної політики 

в Україні"; 

 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні"; 

 Конвенція ООН про права дитини; 

 Закон України «Про охорону дитинства»; 

 Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 4.09.2008 року№ 375; 

 

 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

    Створення демократичної держави з сучасною соціально спрямованою 

економікою буде ефективнішою лише за активної участі молоді. Необхідно розширити 



соціальну базу перетворень, розкрити і втілити творчий потенціал молоді, а її соціальний 

ресурс вважати однією з найважливіших основ модернізації суспільства. Програма 

«Розвитку молодіжної політики, оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді в 

м.Бурштин та с.Вигівка на 2016 рік» (далі – Програма) формулює основні підходи до 

розробки й реалізації державної молодіжної політики та визначає заходи для її здійснення. 

Програма формує погляд на молодіжну політику нашого міста, як таку що відповідає 

завданням, які постають перед сучасним українським суспільством, і визначає роль молоді в 

їх розв’язанні. Держава та суспільство мають забезпечити інноваційну участь у 

державотворчих процесах, забезпечити духовні і культурні потреби молоді, рівні можливості 

для розкриття творчого, професійного, інтелектуального потенціалу молоді, набуття 

молоддю соціального досвіду, формування вміння жити в громадянському суспільстві, 

формування загальнолюдських цінностей, патріотизму, національної і громадської 

свідомості серед молоді, яка б могла забезпечити безперервність розвитку держави та міста 

зокрема. 

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до 

проблем підростаючого покоління. Тому збереження здоров'я дітей міста, відновлення їх 

життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є 

важливим напрямком  даної програми. 

Поліпшення стану здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил, зайнятість у 

канікулярний період, запобігання бездоглядності, створення  можливості продовжити 

виховний процес та розвиток творчих здібностей дітей забезпечує організоване оздоровлення 

та відпочинок. 

В м. Бурштин та с. Вигівка мешкає 1659 дітей шкільного віку, з них:  

89 дітей, які виховуються у малозабезпечених та багатодітних сім’ях,  

12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

         29 дітей-інвалідів, 

         20 дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть участь у проведенні АТО, 

9 дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  

141 дитини, які перебувають на диспансерному обліку, 

275 талановитих та обдарованих, відмінників навчання. 

Протягом літнього періоду 2015 року оздоровчими та відпочинковими послугами 

охоплено 258 дітей, з них 56 дітей забезпечено оздоровленням, відпочинком –  202 дитини, 

що становить 3,8 %  від загальної кількості дітей шкільного віку. З них: 5 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 4-ро дітей-інвалідів, 39 дітей із багатодітних та 

малозабезпечених сімей, 2 дітей, які перебувають  на диспансерному обліку, 1 дитина, які 

постраждали від аварії на ЧАЕС, 32 обдарованих дітей. 

Організація оздоровлення та відпочинку дітей проводилась за кошти обласного 

бюджету ,нажаль не місцевого. 

Програма створена для розв’язання наступної проблеми:  впровадження молодіжної 

політики на тереторі міста Бурштин та с. Вигівка, створення сприятливих умов та реалізація 

права на якісне оздоровлення і відпочинок  дітей.  

Мета програми 

          Метою цієї програми є створення сприятливих умов для життєвого 

самовизначення та самореалізації молодих громадян,  виховання національно-патріотичних 

цінностей юнацтва, створення сприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і 

відпочинок  дітей. Молодіжна політика здійснюється з врахуванням важливості залучення 

молодих людей до її формулювання, реалізації та розвитку, а також у просуванні основних 

цінностей розбудови України, як демократичної, правової та соціальної держави. 

Завдання програми: 

 забезпечення повного використання молодими людьми прав людини, відчуття 

власної гідності, і заохочення їхньої відданості власній справі та патріотизму; 



 підвищити статус патріотичного виховання в українському суспільстві; 

 сприяння активній участі молодих людей в демократичних процесах та 

інституціях громадянського суспільства; 

 сприяти розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій як центрів 

становлення патріотів України; 

 інформаційна відкритість; 

 сприяння усвідомленій освіті та свідомим діям молодих людей щодо довкілля і 

сталого розвитку територій, збереження природного, екологічного, культурного 

та історичного середовища; 

 виховання в  молоді морально-етичних цінностей, що базуються на 

християнських традиціях; 

 збільшити кількість дітей і учнівської молоді, охоплених 

організованими формами оздоровлення та відпочинку; 

 створити сприятливі умови для реалізації соціально-педагогічних,      патріотично 

– виховних таборів інноваційних проектів оздоровлення та змістовного дозвілля 

дітей та учнівської молоді. 

 

Шляхи виконання програми 

 підвищення рівня громадянської свідомості молоді, патріотичного виховання, 

формування та розвитку особистості на засадах духовності, загальнолюдських 

цінностей, толерантності, правової культури; 

 пропагування здорового і безпечного способу життя, формування позитивного 

ставлення молоді до фізичного та інтелектуального самовдосконалення, 

морально-етичної поведінки; 

 налагодження ефективної співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з дитячими та молодіжними громадськими організаціями у 

формуванні та реалізації молодіжної політики зокрема в організації наметових 

таборів. 

Основні функції та напрямки діяльності програми 

 формування та реалізація  програм соціально-економічного і культурного розвитку 

міста, цільових програм у сфері молодіжної політики, спорту та оздоровлення; 

 сприяє вихованню національно-патріотичних цінностей молоді; 

 сприяє роботі громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері роботі 

з молоддю та їх активізації в суспільному процесі. 

Фінансове забезпечення програми  

Основним джерелом  фінансування заходів Програми є кошти з  місцевого бюджету, 

планується залучати позабюджетні кошти підприємств та організацій, добровільні 

пожертвування юридичних та фізичних осіб, кошти з інших джерел, не заборонених 

законодавством. Загальна сума фінансування даної комплексної програми 60 тис.грн, яка вкл. 

фінансування МГО (див. дод.1, дод.2.) 

Відділ у справах молоді та спорту Бурштинської міської ради здійснює організацію, 



координацію  щодо реалізації Програми. Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо 

уточнення заходів Програми з урахуванням соціально-економічної ситуації, що складається. 

У реалізації заходів беруть участь: 

• Відділ у справах молоді та спорту Бурштинської міської ради;  

• Фінансовий відділ; 

• Відділ освіти і науки; 

• Відділ культури, туризму і зовнішних зв’язків; 

• Відділ соціального захисту населення; 

• Служба у справах  дітей; 

• Молодіжні громадські організації та ініціативні групи міста. 

Напрями діяльності 

 Завдання національно-патріотичного виховання молоді: 

- розвиток у суспільстві високої соціальної активності, громадянської 

відповідальності, духовності, становлення громадянського суспільства, 

що складатиметься з громадян, які володіють високою свідомістю та 

здатністю проявити її в повсякденній діяльності з забезпечення сталого 

розвитку; 

- утвердження у суспільстві поваги до культурного та історичного 

минулого України; 

- розвиток почуття гордості, глибокої поваги до символів держави – 

Гербу, Прапору, Гімну України, іншої загальнодержавної та 

регіональної символіки та історичних святинь, гордості за країну; 

 Органи державної влади, органам місцевого самоврядування, проводять роботу з 

патріотичного виховання молоді, зосереджуючи увагу на: 

- вивченні історії України та процесів державотворення, боротьби та 

здобуття Україною статусу незалежної, суверенної, демократичної 

держави; 

- роз'ясненні серед громадян вимог Закону України "Про загальний 

військовий обов'язок і військову службу", Військової присяги на 

вірність Українському народові та військових статутів, організації 

зустрічей з ветеранами війни та учасниками АТО; 

 Сприяння діяльності ініціативних груп, які поширюють цінності патріотизму серед 

молоді міста. 

Оцінка ефективності реалізації Програми 

Здійснюється за такими якісними та кількісними критеріями: 

• загальний відсоток дітей та учнівської молоді охоплений аспектами Програми, а саме 

дітей пільгових категорій; 

• збільшення кількості відпочинково-виховних таборів, для дітей та учнівської молоді, 

проведення мовних таборів; 

• обсяги фінансування обласної та міської  програм і 

проектів у галузі  оздоровлення та відпочинку дітей та 

учнівської молоді, залучення позабюджетних коштів. 

          

Координація та контроль за ходом виконання програми 

       Контроль за виконанням Програми, покладається на  заступника міського голови 

Н.Кицелу, координація за ходом виконання програми покладається на відділ у справах 

молоді і спорту Бурштинської міської ради. 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу молоді і спорту                    Г. Олексин 


