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2 продовження додатка
2021 рік

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Ініціатор розроблення Програми Відділ соціального захистунаселення, сімʼї, молоді та охорониздоровʼя Менської міської ради2. Розробник Програми Відділ соціального захистунаселення, сімʼї, молоді та охорониздоровʼя Менської міської ради3. Виконавець Програми Менська міська радаВідділ соціального захистунаселення, сімʼї, молоді та охорониздоровʼя Менської міської радиВідділ освіти Менської міської радиВідділ культури Менської міськоїради4. Учасники Програми Менська міська радаВідділ соціального захистунаселення, сімʼї, молоді та охорониздоровʼя Менської міської радиВідділ освіти Менської міської радиСлужба у справах дітей Менськоїміської радиМенський міський центр соціальнихслужбВідділ культури Менської міськоїради5. Термін реалізації Програми 2022-2024 рік6. Перелік бюджетів, задіяних увиконання Програми Місцевий бюджет, інші джерелафінансування, не забороненізаконодавством7. Загальний обсяг фінансовихресурсів, необхідних для реалізаціїПрограми (тис. грн.)

Всього: 1 710,0по роках: 2022 рік - 510,02023 рік - 570,02024 рік - 630,08. Джерела фінансування Місцевий бюджет, інші джерелафінансування, не забороненізаконодавством
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1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства,носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді, бути активною, творчоюсилою, значною мірою залежить процес державотворення.Здобуття Україною незалежності, становлення громадянськогосуспільства створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненоїособистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і національної духовноїспадщини, загальнолюдські цінності.Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потребмолоді, заінтересованості у пізнанні історичної спадщини народу, залученняїї до культурного життя.Соціальне становище молоді, як однієї з найбільш вразливих категорійнаселення, що характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань,пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показникомуспішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.Молодь перебуває у складній ситуації, коли в умовах стрімкогорозвитку інформаційних технологій, збільшення кількості життєвих проблему представників молодого покоління формується так званий комплекснезадоволеності. Отже, держава повинна забезпечити право на перше робочемісце навіть за відсутності практичного досвіду у випускників навчальнихзакладів.Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудовидемократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, яківідбуваються у молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокремапогіршуються показники здоров’я молодих громадян, не подоланадемографічна криза, спостерігається тенденція щодо поширення вмолодіжному середовищі наркоманії та захворюваності на ВІЛ/СНІД,збільшується кількість померлих у молодому віці. Освітній потенціал молодізначною мірою не реалізується через невідповідність між попитом тапропозицією на ринку праці.
2. Мета ПрограмиМетою Програми є створення системи всебічної підтримкигромадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення ісамореалізацію.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми обсягівта джерел фінансування, строки виконання ПрограмиШляхами розв’язання проблеми є:
𐀀 підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомостімолоді, створення морально-етичних засад для її всебічного розвитку;- підвищення культурного, освітнього, морального рівня молоді таорганізація культурного дозвілля;
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𐀀 залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконаленнямеханізму реалізації державної молодіжної політики;
𐀀 підвищення рівня правової культури молодих громадян, зокрема зпитань поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власнежиття;
𐀀 формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я,боротьби із шкідливими звичками;
𐀀 збільшення чисельності молоді, що бере участь у діяльності дитячих імолодіжних громадських організацій.Реалізація Програми розрахована на 2022-2024 роки.

4. Основні завдання ПрограмиОсновними завданнями Програми є:- сприяння співпраці молоді з органами місцевого самоврядування,підтримка молодіжних ініціатив;- формування здорового способу життя молоді, відповідальногоставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих;- підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей.- сприяння виховання патріотизму, розвитку духовності, моральностідітей та молоді, організації змістовного дозвілля;- формування у молоді поваги до Закону та запобігання негативних явищу молодіжному середовищі;- розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійноїспівпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними тагромадськими організаціями;- формування інформаційного простору для реалізації державноїмолодіжної політики;- забезпечення реалізації прав молоді з особливими потребами;Заходи щодо реалізації Програми вкладені в додатку 1 до Програми.Положення про проведення конкурсу дитячих та молодіжних ініціативє додатком 2 до даної Програми.
5. Очікуванні результати виконання ПрограмиУ результаті виконання Програми очікується:- сприяння підвищення ефективності державної молодіжної політики вМенській міській територіальній громаді, забезпечення необхідних умов длясоціального ставлення та розвитку молоді;- підвищення зацікавленості молоді в здобутті освіти, створення умовдля отримання молоддю якісної освіти;- поліпшення соціальної роботи з молоддю, зокрема з молодимисім’ями, молодими інвалідами, сиротами та дітьми, позбавленимибатьківського піклування, з особами, що повернулися з місць позбавленняволі з залученням до роботи в молодіжних громадських організаціях;
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- створення умов для поліпшення здоров’я молоді, посиленняпрофілактичної роботи щодо запобігання наркоманії, захворювання наВІЛ/СНІД, охоплення молоді руховою активністю, пропаганди здоровогоспособу життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивновпливає на зменшення захворюваності молоді, формування навичокздорового способу життя;- залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностямиукраїнського народу, сприяння розвиткові професійної та самодіяльноїхудожньої творчості, посилення роботи творчих спілок та об’єднань, клубівза інтересами, розвиток сучасної індустрії дозвілля молоді;- надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потребмолоді, зацікавленості в дослідженні загальнолюдських цінностей таісторичної спадщини народу, залучення її до культурного життя.Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорійнаселення, що характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань,пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показникомуспішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.

6. Фінансове забезпечення ПрограмиФінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштівмісцевого бюджету, виходячи з його фінансових можливостей, а також іншихджерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
Джерела фінансування Обсяг фінансування(тис. грн.)

У тому числі за роками
2022 2023 2024

Місцеві бюджети 1 710,0 510,0 570,0 630,0
Фінансування заходів Програми відбувається відповідно до кошторисузаходу, який розробляється відділом соціального захисту населення, сімʼї,молоді та охорони здоровʼя Менської міської ради та подається напогодження міському голові.
7. Управління та контроль за ходом виконання ПрограмиГоловним виконавцем Програми є Менська міська рада та відділсоціального захисту населення, сімʼї, молоді та охорони здоровʼя Менськоїміської ради. Контроль за її виконанням здійснює заступник міського головиз питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілуфункціональних обов’язків.


