
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

Від 08  квітня 2015р.                                                                          №07/53-15 

м.Бурштин 

 

  Про Програму реалізації молодіжної політики 

  в м.Бурштин та с.Вигівка на 2015 рік 

 

        Розглянувши програму «Реалізації молодіжної політики в м.Бурштин та с.Вигівка на 

2015 рік». Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Законом України «Про фізичну культуру і спорт» врахувавши рекомендації комісії з 

питань гуманітарної політики  міська рада 

   

вирішила: 

 

1.Затвердити програму «Реалізації молодіжної політики в м.Бурштин та с.Вигівка на 

2015 рік»; 

      2.Комісії з питань бюджету та економічного розвитку (Коцур М.М.) передбачити 

кошти в міському бюджеті на фінансування  Програми  реалізації молодіжної політики 

  в м.Бурштин та с.Вигівка на 2015 рік. 

3.Контроль за виконанням програми покласти на голову комісії з питань гуманітарної 

політики Василика В.Є. та заступника міського голови з гуманітарних питань Козар М.С. 

 

 

 

 

Міський  голова                              П.Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   Додаток 1 

                                                                                         до рішення  міської ради №07/53-15 

                                                                                         від  08 квітня 2015р. 

 
Програма 

реалізації молодіжної політики  в м.Бурштин та с.Вигівка 

на 2015 рік. 

 

Обґрунтування доцільності розроблення програми 

Програма розвитку молодіжної політики на 2015 рік (далі – Програма) 

розроблена з метою проведення якісно нової молодіжної політики, визначеної 

Декларацією «Про загальні засади державної молодіжної політики». В Програмі 

визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст перспективних 

заходів щодо підтримки та захисту молодих громадян міста. 

 

Законодавча та нормативна база 
Заходи програми розроблені відповідно до таких законодавчих та нормативних 

актів щодо реалізації молодіжної політики в місті Бурштин: 

- Конституції України; 

- Законів України: 

 «Про місцеве самоврядування в Україні» № 11-рп/2001 від 13.07.2001  

 «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 

05.02.1993 р. №2998-XII; 

«Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. N 2558-

ІІІ; 

«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. N 2402-ІІІ; 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 р. № 375-VI; 

«Про молодіжні та дитячі громадські організації» вiд 01.12.1998 р. № 281-XIV; 

 «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 р. № 3808-ХІІ 

-«Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» 

на 2009-2015 роки», 

-«Постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 року №рішенням 

обласної ради від 27.11.2009 року №933-34/2009 «Про хід виконання обласної програми 

«Сприяння соціальному становленню та всесторонньому розвитку молоді Івано-

Франківщини» 

 

Метою Програми є: 

- комплексний та системний підхід всіх суб'єктів молодіжної політики шляхом 

координації зусиль та засобів; 

- поліпшення соціально-економічних, побутових умов життя молодих громадян; 

- розвиток громадянської та трудової активності, формування духовної культури 

молоді міста. 

 

Основні завдання Програми: 

- максимальне сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, вихованню у неї 

почуття громадянської самосвідомості та патріотизму, бажання активно сприяти 

утвердженню державності в Україні; 

- організація та проведення заходів спрямованих на розвиток громадянської, 

патріотичної, духовної та інтелектуальної активності молоді; 

- сприяння реалізації творчого потенціалу молодої людини в інтересах становлення 

й самореалізації її особистості, формування морально-правової культури та 

профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищах; 

- створення сприятливих умов для повноцінної соціалізації молоді та її активного 

залучення до соціально-економічного та культурного життя міста; 



- розкриття особливостей життєдіяльності молоді, підготовка до роботи в умовах 

конкуренції та зростаючого безробіття; 

- підтримка талановитої та обдарованої молоді, дитячих та молодіжних 

громадських організацій. 

 

Термін виконання 

Програма реалізовуватиметься протягом 2015 року. 

 

Обсяги та джерела фінансування 

Необхідне фінансування на весь період реалізації Програми становить 15 000.                  

00(п’ятнадцять   тисяч)    грн.. 

 

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів 

міського бюджету. 

 

Очікувані результати виконання Програми: 

- сприяння підвищенню ефективності реалізації державної молодіжної політики в місті, 

забезпечення необхідних умов для соціального становлення та розвитку 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; 

- формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих 

моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму 

та національної самосвідомості; 

- створення умов для поліпшення здоров'я молоді, усунення перепон, що заважають 

доступу до медичного обслуговування, посилення профілактичної роботи щодо 

запобігання наркоманії, захворюванню на ВІЛ/СНІД, охоплення молоді рухом за 

здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине 

на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя; 

- зниження рівня антигромадських, негативних проявів серед молоді, поліпшення 

правового виховання молодих людей, підвищення ефективності діяльності суб'єктів 

соціального та правового захисту молоді, молодіжних громадських організацій щодо 

профілактики правопорушень серед юнаків та дівчат, їх соціальної реабілітації в 

суспільстві; 

- активізація молодіжного руху, надання йому більшої масовості та авторитетності, 

створення моделі взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування і 

громадськості у сфері молодіжної політики; 

- створення системи інформаційного забезпечення реалізації молодіжної політики, 

доступу молодіжних і дитячих громадських організацій до засобів масової інформації, 

відпрацювання механізму впровадження соціальної реклами у молодіжній сфері. 

 

 

 

Паспорт 

Програми розвитку молодіжної політики в м.Бурштин 

 

1. Ініціатор розроблення програми – відділ у справах молоді і спорту 

Бурштинської міської ради. 

 

2. Розробник програми – відділ у справах молоді і спорту Бурштинської міської 

ради. 

 

3. Термін реалізації програми –2015 рік. 

 

4. Етапи фінансування програми – протягом року. 

 

5. Обсяги фінансування програми – 15 000.00 (п'ятнадцять тисяч) грн 



 

6.  Джерела фінансування програми – кошти міського бюджету  

     7 . Очікувані результати виконання програми: 

Виконання програми розвитку молодіжної політики на 2015 рік має стати 

підґрунтям для істотного підвищення ефективності реалізації державної молодіжної 

політики, посилення практичної діяльності органів державної влади в цій сфері, 

молодіжних громадських організацій, органів молодіжного та студентського 

самоврядування, що сприятимуть повноцінному розвиткові молоді м Бурштин та 

с.Вигівка,  ширшому залученню її до процесів перетворень у країні. 

 

 

Замовник та розробник програми 

начальник відділу у справах  

молоді та спорту  

Бурштинської міської ради 

 

 

 

ОлексинГ.М.         ________________ 

 

Керівник програми 

заступник голови  

Бурштинської міської ради 

 

 

Козар М.С.             _______________ 

  

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

начальник відділу економіки 

та промисловості 

 

Назар М.С.            ________________ 

  

начальник фінансового відділу  

Бурштинської міської ради 

 

Петровська О.І.   ________________ 

  

Начальник юридичного відділу Данилюк В.Д.       ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


