Додаток 2
до рішення п’ятої сесії районної
ради сьомого скликання
№ 5-05/VII від 20 травня 2016 року

Напрямки діяльності та основні заходи
районної Програми «Молодь Козелеччини» на 2016-2020 роки
№

Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.), у тому числі
по роках
Загальний
2016
2017
2018
2019
2020
обсяг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
І. Формування громадянської позиції, національно-патріотичне виховання, самовдосконалення та інтелектуальний розвиток молоді
1.1
Забезпечити участь у
2016-2020
Сектор у справах сім’ї, молоді та
районний бюджет
6,1
0,5
1,0
1,2
1,4
2,0
всеукраїнських, обласних та
роки
спорту райдержадміністрації,
проведення районнихосвітньоуправління соціального захисту
виховних, культурно-мистецьких,
населення райдержадміністрації,
спортивних, інформаційновідділи освіти, культури і туризму,
просвітницьких заходів спрямованих
райдержадміністрації,
на підвищення рівня правових знань,
районний центр соціальних служб
правової культури та правової
для сім’ї, дітей та молоді
поведінки молоді

1.2

1.3

Найменування заходу

Забезпечити надання комплексних
соціальних послуг неповнолітнім та
молоді, які перебувають у місцях
позбавлення волі та повернулися з
них
Забезпечити підтримку та участь у

Термін
виконання

Виконавці

Джерело
фінансування

2016-2020
роки

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

-

-

-

-

-

-

2016-2020

Сектор у справах сім’ї, молоді та

районний бюджет

13,5

1,7

2,2

2,7

3,2

3,7

всеукраїнських, обласних та
проведення районних молодіжних
освітньо-виховних, інформаційнопросвітницьких та інших заходів,
спрямованих на патріотичне
виховання молоді

роки

спорту райдержадміністрації,
відділи освіти.,культури і туризму
райдержадміністрації,

Забезпечити проведення молодіжних 2016-2020
Сектор у справах сім’ї, молоді та
Районний бюджет
культурно-мистецьких, спортивних,
роки
спорту райдержадміністрації,
інформаційно-просвітницьких
Відділи освіти, культури і туризму,
заходів з нагоди Дня молоді, Дня
райдержадміністрації,
студента, державних свят, визначних
і пам’ятних дат
1.5
Забезпечити підтримку та
2016-2020
Сектор у справах сім’ї, молоді та
Районний бюджет
проведення всеукраїнських,обласних роки
спорту райдержадміністрації,
та місцевих акціях, іграх (в т. ч.
Відділи освіти, культури і туризму,
комп’ютерних), конкурсах,
райдержадміністрації,
засіданнях за круглим столом,
районний центр соціальних служб
дебатах, семінарах (тренінгах),
для сім’ї, дітей та молоді
конференціях, форумах, фестивалях,
пленерах та інших заходах (зокрема
клубу веселих та кмітливих) з
метою підтримки ініціатив молоді,
створення умов для її творчого і
духовного розвитку,
інтелектуального
самовдосконалення
ІІ. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді
2.1
Забезпечити участь в
2016-2020
Сектор у справах сім’ї, молоді та
Районний бюджет
всеукраїнських, обласних та
роки
спорту райдержадміністрації,
проведення районних освітньоВідділи освіти, культури і туризму,
виховних, культурно-мистецьких,
райдержадміністрації,
спортивних, інформаційнорайонний центр соціальних служб
просвітницьких та інших заходів;
для сім’ї, дітей та молоді
видання інформаційних
спрямованих на підвищення рівня
здоров’я молоді, популяризацію та
утвердження здорового і безпечного
способу життя та культури здоров’я
серед молоді
2.2
Забезпечити створення та
2016-2020
Сектор у справах сім’ї, молоді та
Районний бюд.жет
поширення інформаційнороки
спорту райдержадміністрації,
1.4

7,5

05

1,0

1,5

2,0

2,5

7,0

-

1,0

1,5

2,0

2,5

6,6

-

1,2

1,5

1,8

2.,1

7,0

-

1,0

1,5

2,0

2,5

просвітницьких матеріалів з питань
Відділи освіти, культури і туризму,
популяризації здорового способу
райдержадміністрації,
життя, профілактики негативних
районний центр соціальних служб
явищ у молодіжному середовищі
для сім’ї, дітей та молоді
2.3
Сприяти проведенню районних
2016-2020
Сектор у справах сім’ї, молоді та
Районний бюджет
10,3
1,3
освітньо-виховних, культурнороки
спорту райдержадміністрації,
мистецьких, спортивних,
Відділи освіти, культури і туризму,
інформаційно-просвітницьких
райдержадміністрації,
заходів, виданню інформаційних
районний центр соціальних служб
матеріалів спрямованих на
для сім’ї, дітей та молоді
зміцнення психічного здоров'я
молодих людей, формування
внутрішньої культури їх взаємин у
сім'ї та соціальному середовищі
2.5
Забезпечити виїзну роботу
2016-2020
управління соціального захисту
Районний бюджет
спеціалізованих формувань
роки
населення райдержадміністрації,
«Мобільний консультаційний пункт
районний центр соціальних служб
соціальної роботи» з метою
для сім’ї, дітей та молоді
раннього виявлення сімей, дітей та
молоді, які перебувають у складних
життєвих обставинах і потребують
сторонньої допомоги, проведення
інформаційно-просвітницьких
заходів щодо формування
відповідального батьківства серед
дітей та молоді
ІII. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)
3.1
Забезпечити участь в проведенні
2016-2020
Сектор у справах сім’ї, молоді та
Районний бюджет
обласних заходів, спрямованих на
роки
спорту райдержадміністрації
формування системи підготовки
фахівців для сфери молодіжної
роботи з числа державних
службовців та лідерів молодіжних
громадських об'єднань
IV. Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)
4.1
Сприяти здійсненню заходів,
2016-2020
Сектор у справах сім’ї, молоді та
Районний бюджет
спрямованих на забезпечення
роки
спорту райдержадміністрації,
первинної і вторинної зайнятості та
Районний центр зайнятості
самозайнятості молоді
4.2
Проводити профорієнтаційні заходи 2016-2020
Районний центр зайнятості
Районний бюджет
для молоді, в тому числі для дітейроки
сиріт, дітей, позбавлених

1,5

2,0

2,5

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.7

батьківського піклування, та молоді
з особливими потребами
Підтримка молодіжних заходів щодо
волонтерської діяльності

2016-2020
роки

V. Створення умов для забезпечення молоді житлом
Надавати консультації стосовно
2016-2020
реалізації державної політики
роки
забезпечення молоді житлом

Всього

Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
Відділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації, відділ
містобудування та архітектури
райдержадміністрації

районний бюджет

Районний
бюджет

-

-

-

-

-

-

58,0

4,0

8,9

11,9

14,9

18,3

Примітка: обсяги фінансування програми уточнюються щороку під час формування або уточнення бюджету на відповідний рік

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради

Дем’яненко В.Л.

