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рад міст обласного значення, районний центр
зайнятості
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10.
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ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства,
носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціальноекономічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою
значною мірою залежить процес державотворення.
Здобуття Україною незалежності, становлення громадянського
суспільства створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої
особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і національної духовної
спадщини, загальнолюдські цінності.
Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб
молоді, заінтересованості у пізнанні історичної спадщини народу, залучення її
до культурного життя.
Соціальне становище молоді як однієї з найбільш вразливих категорій
населення, що характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань,
пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показником
успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.
Молодь перебуває у складній ситуації, коли в умовах стрімкого
розвитку інформаційних технологій, збільшення кількості життєвих проблем
у представників молодого покоління формується так званий комплекс
незадоволеності. Отже, держава повинна забезпечити право на перше робоче
місце навіть за відсутності практичного досвіду у випускників навчальних
закладів.
Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови
демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які
відбуваються у молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокрема
погіршуються показники здоров’я молодих громадян, не подолана
демографічна криза, спостерігається тенденція щодо поширення в
молодіжному
середовищі наркоманії та захворюваності на ВІЛ/СНІД,
збільшується кількість померлих у молодому віці. Освітній потенціал молоді
значною мірою не реалізується через невідповідність між попитом та
пропозицією на ринку праці.
Ураховуючи вищезазначене, виникла необхідність прийняття
регіональної цільової соціальної Програми «Молодь Козелеччини» на 2016 –
2020 роки (далі – Програма).
ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є створення системи всебічної підтримки
громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і
самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та
економічних передумов, надання соціальних гарантій та соціальних послуг.
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування
Оптимальною моделлю реалізації державної молодіжної політики на
регіональному рівні вбачається поєднання можливостей органів державної
виконавчої влади, місцевого самоврядування, спеціалізованих державних
установ та закладів для молоді та одночасно максимальне залучення
недержавних установ та організацій.

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за
рахунок загального обсягу асигнувань районного бюджету, які
передбачаються у кошторисах відповідальних виконавців Програми, а також
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Програму розроблено на період до 2020 року, вона є довгостроковою.
Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з
конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному
бюджетному періоді. В поточному бюджетному періоді обсяг фінансування
може коригуватися у разі виникнення не передбачуваних факторів, що
вплинули на своєчасність виконання окремих заходів та проведення
відповідних видатків.
Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.
V. Перелік завдань і заходів Програми
Основними завданнями Програми є:
- підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної
політики в районі;
- запровадження ефективних механізмів партнерства та взаємодії між
органами влади та молодіжними і дитячими громадськими організаціями,
молодіжними представницькими та консультативно-дорадчими органами;
- сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності
суспільства, розширення участі молоді у формуванні й реалізації державної
молодіжної політики в районі;
- сприяння реалізації творчого потенціалу молоді;
- надання інформаційно-методичної, організаційної та фінансової
підтримки громадським молодіжним і дитячим організаціям для реалізації
їхніх програм, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молоді;
- створення умов для розвитку економічної активності молоді, виховання
патріотизму, духовності, моральності, формування здорового способу
життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі,
підвищення рівня правової культури молоді;
- вдосконалення системи надання соціальних послуг молодим людям і
сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.
Виконання Програми дасть змогу:
- підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості
молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку;
- залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення
механізму реалізації державної молодіжної політики;
- підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в
питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;
- створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді
до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками;
- забезпечити
надання
підтримки
молодим
громадянам
у
працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив;
- створити
умови,
за
яких
молодь
виявлятиме
бажання
працевлаштовуватися самостійно;
- більш ефективно використовувати мережу спортивних закладів та
закладів культури.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на
сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації. Співвиконавці
Програми подають звіти двічі на рік (липень, січень) до сектору у справах
сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації для узагальнення.
Про хід реалізації Програми сектор у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації звітує перед районною радою.
Контроль за виконанням заходів Програми покладається на
райдержадміністрацію та постійну комісію районної ради з питань
гуманітарної сфери, молодіжної політики, соціального захисту населення.

