Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 11 грудня 2020 року
м.Бурштин

№ 24/2-20

Про затвердження програми
"Розвитку та підтримки молодіжної політики
і національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Бурштинської міської територіальної громади
на 2021-2025 років"
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5
Закону України «Про охорону дитинства», на виконання Декларації від 15.12.1992 №2859
XII «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», Закону України від
04.09.2008 року №375 - VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» з метою створення
належних умов для повноцінного відпочинку і оздоровлення дітей та молоді міста, а також
реалізації молодіжної політики в Бурштинській територіальній громаді, міська рада
вирішила:
1. Затвердити міську цільову соціальну програму "Розвитку та підтримки молодіжної
політики і національно-патріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської міської
територіальної громади на 2021-2025 років" (додається).
2. Доручити фінансовому відділу (Ольга Петровська) під час формування бюджету на
2021 рік передбачити асигнування на реалізацію Програми та вжити заходів щодо залучення
для їх фінансування з інших джерел, незаборонених законодавством.
3. Координацію роботи за даною програмою покласти на відділ сім'ї, гендерної
політики, молоді і спорту Бурштинської міської ради (Марію Козар).
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову постійної депутатської
комісії з питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва та першого заступника міського голови
Ростислава Стаська.

Міський голова

Василь Андрієшин

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 11.12.2020 № 24/2-20

ПРОГРАМА
"Розвитку та підтримки молодіжної політики і
національно-патріотичного виховання дітей та
молоді Бурштинської міської територіальної
громади на 2021-2025 років"

Паспорт
Програми "Розвитку та підтримки молодіжної політики
і національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Бурштинської міської територіальної громади
на 2021-2025 років"
1.
2.
3.
4.
5.

Ініціатор розроблення програми (замовник) – Бурштинська міська рада
Розробник програми – відділ сім'ї, гендерної політики, молоді і спорту
Бурштинської міської ради
Термін реалізації програми – з 2021 по 2025 роки
Етапи фінансування програми – щорічно
Орієнтовні обсяги фінансування програми (тис. грн.):
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Очікувані результати виконання програми
Виконання програми "Розвитку та підтримки молодіжної політики національнопатріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської міської територіальної громади на
2021-2025 років" повинно стати підґрунтям для істотного підвищення ефективності
реалізації державної молодіжної політики, посилення практичної діяльності органів
місцевого самоврядування в цій сфері, інститутів громадянського суспільства, органів
молодіжного та студентського самоврядування, що сприятимуть повноцінному розвиткові
молоді, ширшому залученню її до процесів перетворень в Україні.
6.

Термін проведення звітності
Інформацію про хід виконання програми заслуховувати на засіданнях постійної
комісії міської ради не пізніше 15 числа останнього місяця кварталу, на засіданні сесії
міської ради не менше одного разу на рік.
7.

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ
ПРОГРАМИ "Розвитку та підтримки молодіжної політики і виховання національнопатріотичного виховання дітей та молоді
Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 років"
Загальна частина
Програма "Розвитку та підтримки молодіжної політики і національно-патріотичного
виховання Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 років" розроблена з
метою проведення молодіжної політики, національно-патріотичного виховання дітей та
молоді та розроблена відповідно до відповідно до Конституції України, визначеної
Декларацією "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні", законами
України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про
молодіжні та дитячі громадські організації", законів України «Про освіту», “Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Про військову службу і
загальновійськовий обов’язок”, Концепції національно-патріотичного виховання молоді,
затвердженої наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства
освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму
України від 27.10.2009 №3754/981/538/49 (зі змінами). іншими законодавчими та
нормативними актами щодо створення сприятливих передумов для
життєвого
самовизначення та самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної
діяльності, розвитку інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та
студентського самоврядування, сприяння їх роботі у вирішенні нагальних проблем молоді.
Програма ґрунтується на аналізі стану і проблем розвитку української молоді,
результатів попереднього етапу реалізації державної молодіжної політики в громаді,
визначає зміст та основні шляхи розвитку системи патріотичного виховання учнівської
молоді та спрямована на подальше формування патріотичної свідомості як однієї із
найважливіших цінностей і основ морально-духовної єдності суспільства, а також враховує
програмні вимоги і перспективи, декларовані в Стратегії розвитку державної молодіжної
політики на період до 2025 року, Хартії основних прав Європейського Союзу, обласної
цільової соціальної програми «Молодь Прикарпаття» на 2016-2020 роки затвердженою
рішенням обласної ради від 25.12.2015 №47-2/2015.
Програма побудована з урахуванням вікових меж молоді віком від 14 до 35 років
включно, у тому числі дітей віком від 14 до 18 років.
Програмою "Розвитку та підтримки молодіжної політики і національно-патріотичного
виховання дітей та молоді Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 років"
визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст перспективних
заходів щодо підтримки та захисту молодих громадян територіальної громади.
Мета Програми
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, патріотичного
виховання, формуванням патріотичної свідомості молоді, національної гідності, готовності
до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних
інтересів України, морально-правової культури, профілактикою негативних явищ у дитячому
та молодіжному середовищах, підтримкою розвитку молодіжного підприємництва тощо.
Досягнення означеної мети вбачається у комплексному та системному підходах всіх

суб’єктів молодіжної політики шляхом координації зусиль та засобів, розвитку їх
громадянської активності, формуванні духовної культури.
Основні завдання Програми
- максимальне сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, вихованню
почуття громадянської самосвідомості та патріотизму, бажання активно сприяти
утвердженню державності в Україні;
- сприяння реалізації творчого потенціалу молодої людини в інтересах становлення
й самореалізації її особистості, формування морально-правової культури в дитячому та
молодіжному середовищах;
- забезпечення підготовки інформаційно-методичних матеріалів для організації
таборів з метою проведення змістовного дозвілля дітей та молоді;
- забезпечення функціонування пришкільних таборів на базах загальноосвітніх та
позашкільних закладів освіти Бурштинської міської територіальної громади;
- забезпечення транспортування, організація харчування дітей та молоді, які
потребують особливої уваги та обдарованих дітей, дітей учасників АТО в табори
оздоровлення та відпочинку, різного роду форуми, навчання та інше;
- організація та проведення культурно-екскурсійних та транспортне забезпечення
груп молоді, зокрема соціально незахищених груп;
- придбання путівок для відпочинку та оздоровлення обдарованих дітей, активістів
інститутів громадянського суспільства;
- сприяння участі громадських активістів, обдарованих дітей в різного роду
навчаннях, форумах та конференціях, тощо та забезпечення їх відрядженням;
- подолання та профілактики негативних явищ серед молоді, створення сприятливих
умов для її повноцінної соціалізації та активного залучення до здорового способу життя;
- розкриття особливостей життєдіяльності молоді, підготовка до роботи в умовах
конкуренції та зростаючого безробіття, шляхом пропаганди до зайнятості підприємництва в
регіоні;
- підтримка молодих сімей, талановитої та обдарованої молоді, інститутів
громадянського суспільства, органів молодіжного та студентського самоврядування
- формування патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу,
його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на
прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України,
державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як
духовного коду нації;
- створення осередків національно-патріотичного виховання розвиток та
удосконалення осередків формування і реалізації молодіжної політики в Бурштинської
міської територіальної громади;
- створення оптимальних умов для залучення молоді до процесів національнокультурного відродження українського народу;
Головні принципи Програми
Програма"Розвитку та підтримки молодіжної політики і національно-патріотичного
виховання дітей та молоді Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 років"
базується на визнанні необхідності:
- всебічного забезпечення інтересів і потреб молодих громадян Бурштинської
міської територіальної громади з врахуванням особливостей та специфіки різних соціальних

категорій й груп молоді (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з
особливими потребами, сільської молоді тощо);
- забезпечення захисту прав і основних свобод молоді;
- збагачення і поглиблення змісту роботи з патріотичного виховання молоді;
- забезпечення якісно нового рівня інформації для молоді.
За своєю практичною спрямованістю програма передбачає:
- активну участь молоді у протидії розповсюдженню в молодіжному середовищі
різних форм девіантної поведінки, профілактику та попередження правопорушень,
пропаганду здорового та безпечного способу життя молоді;
- підтримку програм та проектів інститутів громадянського суспільства, органів
молодіжного та студентського самоврядування.
Визначення проблем, на розв'язання яких спрямовано програму:
 незалученість до здорового способу життя переважної частини молоді;
 повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва;
 низький рівень залученості молоді до неформальної освіти,
 низький рівень збагачення направлений на роботу знацонально - патріотичного
виховання молоді;
 несистемний характер формування патріотизму й громадянськості молоді;
 відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної політики
на засадах громадянського суспільства;
 слабка інтегрованість української молоді у світове та європейське молодіжні
співтовариства;
 низький рівень забезпечення власним житлом молодих сімей, включно з тими, у
своєму складі учасників бойових дій, а також загиблих і постраждалих захисників Вітчизни;
Характер зазначених проблем свідчить про високий ступінь їх взаємної обумовленості
і визначає нагальну необхідність фахової підготовки та прийняття міською радою міської
цільової програми "Розвитку та підтримки молодіжної політики Бурштинської міської
територіальної громади на 2021-2025 років ".
Шляхи і способи розв'язання проблем
З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію
зусиль на наступних пріоритетах:
Пріоритет 1. Громадянськість і патріотизм - здійснення заходів, спрямованих на
утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції
молоді. Пріоритет "Громадянськість і патріотизм" планується реалізувати за напрямами:
Напрям 1: "Національно-патріотичне виховання". Мета: формування патріотичної
свідомості молоді, утвердження українських народних традицій, усвідомлення національної
ідентичності, залучення молоді до суспільно значущої діяльності, створення осередків
національно-патріотичного виховання,
виховання у молоді почуття особистої та
національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого
ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України.
Напрям 2: "Вивчаємо свої права". Мета : Підвищення рівня правових знань, правової
культури та правової поведінки молоді.
Напрям 3: "Охорона довкілля". Мета: формування у молоді бережливого ставлення до
природного, соціального, культурного та предметно-побутового довкілля.

Пріоритет 2. Здоровий та безпечний спосіб життя  здійснення заходів,
спрямованих на популяризацію серед молоді здорового та безпечного способу життя.
Пріоритет "Здоровий та безпечний спосіб життя" планується реалізувати за напрямами:
Напрям 1: "У здоровому тілі  здоровий дух". Мета: створення умов для поліпшення
здоров’я молоді, підвищення рівня фізичного і духовного здоров'я молоді здорового і
безпечного способу життя, розбудови спортивно-оздоровчих таборів для молоді.
Напрям 2: "У гармонії з собою і світом". Мета: формування внутрішньої культури та
взаємин у соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки
життєдіяльності.
Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти  формування у процесі співпраці
громадських об'єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування
цілісної системи неформальної освіти молоді, створення умов для розвитку і самореалізації
особистості. Пріоритет "Розвиток неформальної освіти" планується реалізувати за
напрямами:
Напрям 1: "Молодіжний працівник". Мета: формування системи підготовки молоді до
роботи в органах державної влади. Підтримка інститутів громадянського суспільства,
активізація молодіжного руху в Бурштинської міської територіальної громади, підтримка
соціально значущих проектів та програм інститутів громадянського суспільства.
Пріоритет 4. Зайнятість та розвиток підприємницької діяльності молоді 
створення умов та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення зайнятості та розвиток
підприємницької діяльності молоді. Пріоритет "Зайнятість та розвиток підприємницької
діяльності молоді" планується реалізувати за напрямами:
Напрям 1: "Молодіжне підприємництво". Мета: сприяння розвитку молодіжного
підприємництва, самозайнятості та ефективному просуванню молодих людей у
підприємницькому середовищі.
Напрям 2: "Волонтер". Мета: проведення заходів, спрямованих на залучення молоді
до волонтерської діяльності.
Пріоритет 5. Міжнародне співробітництво  здійснення заходів, спрямованих на
інтеграцію молоді Прикарпаття у світову та європейську молодіжні спільноти.
Фінансування програми
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету тереторіалної
громади та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Очікувані результати виконання програми
- сприяння підвищенню ефективності реалізації державної молодіжної політики на
території
Бурштинської територіальної громади, забезпечення необхідних умов для
соціального становлення та розвитку молоді;
- забезпечення підготовки інформаційно-методичних матеріалів для організації
таборів з метою організації змістовного дозвілля дітей та молоді;
- забезпечення необхідних стартових можливостей для соціального становлення
молоді, поглиблення її інноваційної
діяльності, створення сприятливих умов для
безпосередньої участі у суспільних перетвореннях на засадах соціального партнерства;
- організація та проведення культурно-екскурсійного та транспортного
обслуговування груп молоді, зокрема соціально незахищених груп;
- забезпечення функціонування пришкільних таборів на базах загальноосвітніх та
позашкільних закладів освіти Бурштинської міської територіальної громади;

- забезпечити транспортування дітей та молоді, які потребують особливої уваги та
обдарованих дітей, дітей учасників АТО до місць відпочинку;
- створення більш ефективної системи пошуку, навчання, виховання та
самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, розширення співпраці закладів освіти з
інститутами громадянського суспільства щодо реалізації освітньо- виховних програм,
удосконалення діяльності органів молодіжного та студентського самоврядування;
- позитивні зрушення у розв'язанні проблем для підприємницької діяльності молоді;
- поліпшення соціальної роботи з молоддю, зокрема з молодими інвалідами,
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування залучення до цієї роботи
інститутів громадянського суспільства, волонтерів;
- формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих
моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та
національної самосвідомості;
- залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними
цінностями
українського народу, сприяння розвиткові професійної та самодіяльної художньої творчості,
посилення роботи творчих спілок та об'єднань, клубів за інтересами, розвиток сучасної
індустрії дозвілля молоді;
- створення умов для поліпшення здоров'я молоді, посилення профілактичної роботи
щодо запобігання наркоманії, захворюванню на ВІЛ/СНІД, охоплення молоді рухом за
здоровий спосіб життя;
- зниження рівня антигромадських, негативних проявів серед молоді, поліпшення
правового виховання молодих людей, підвищення ефективності діяльності суб'єктів
соціального та правового захисту молоді, інститутів громадянського суспільства щодо
профілактики правопорушень серед юнаків та дівчат;
- активізація молодіжного руху, надання йому більшої масовості та авторитетності,
створення моделі взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування і
громадськості у сфері молодіжної політики;
- удосконалення механізму
стажування студентів в органах місцевого
самоврядування;
- створення системи інформаційного забезпечення реалізації молодіжної політики,
доступу інститутів громадянського суспільства до засобів масової інформації,
відпрацювання механізму впровадження соціальної реклами у молодіжній сфері.
Механізм виконання та контроль за
реалізацією програми
Координацію діяльності місцевого самоврядування, пов'язаної з виконанням цієї
програми, здійснює відділ сім'ї, гендерної політики, молоді і спорту Бурштинської міської
ради.
Програма реалізується за участю органів молодіжного самоврядування, інститутів
громадянського суспільства, їх осередків.
Контроль за виконанням програми покладається на начальника відділу сім'ї,
гендерної політики, молоді і спорту Бурштинської міської ради Марію Козар.
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