МОСТИСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVІІІ сесія VIІ скликання

РІШЕННЯ
05 березня 2020 року
м. Мостиська

№ 13
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Відповідно до п.16 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Мостиська районна рада
ВИРІШИЛА:
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молодіжної політики, спорту і туризму, міжрегіональних відносин,
транскордонного співробітництва, засобів масової інформації (З.Цвігула).
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ПРОГРАМА
співпраці молоді Новоайдарівського району
Луганської області та молоді Мостиського району
Львівської області на 2020 рік

м. Мостиська – 2020

Програма
співпраці молоді Новоайдарівського району Луганської області та молоді
Мостиського району Львівської області на 2020 рік
1. Загальні положення
Районна програма «про співпрацю молоді Новоайдарівського району
Луганської області та молоді Мостиського району Львівської області» на 2020
рік (далі – Програма) базується на сприйнятті молоді як активного суб’єкта,
визначальної цінності й головного ресурсу українського суспільства.
Програма ґрунтується на результатах попереднього етапу реалізації
молодіжної політики в районі, враховує програмні вимоги і перспективи,
декларовані в «Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до
2020 року», а також підписаний «Меморандум про співпрацю між
Новоайдарівською районною державною адміністрацією Луганської області,
Новоайдарською районною радою Луганської області Мостиською районною
державною адміністрацією Львівської області, Мостиською районною радою
Львівської області» від серпня місяця 2016 року.
Даний меморандум про співпрацю підписаний між:
 Новоайдарівською районною державною адміністрацією Луганської
області (далі Новоайдарська РДА) в особі голови Сергієнка Віктора
Валентиновича, який діє на підставі Закону України «Про місцеві
державні адміністрації»;
 Новоайдарською районною радою Луганської області (далі
Новоайдарська райрада) в особі голови Звєрєва Германа Рідовіча,
який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»;
 Мостиською районною державною адміністрацією Львівської
області (далі Мостиська РДА), в особі голови Буняка Степана
Остаповича, який діє на підставі Закону України «Про місцеві
державні адміністрації»;
 Мостиською районною радою Львівської області (далі Мостиська
райрада), в особі голови Горбаця Володимира Євгеновича, який діє
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
А також на принципах національно-патріотичного виховання молоді, що
ґрунтується на нормах та положеннях Конституції України, постанови
Верховної Ради України «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення
національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Концепції національнопатріотичного виховання молоді, затвердженої спільним 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 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49.
Програма побудована з урахуванням вікових меж молоді віком від 14 до 35
років включно, у тому числі дітей віком від 14 до 18 років.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про
місцеві державні адміністрації», «Про місцеві самоврядування в Україні»,
усвідомлюючи небезпечну ситуацію, що склалася на сході України із
забезпечення нормалізації життєдіяльності населення, а також необхідність
надання матеріальної, моральної та фізичної допомоги населенню, внутрішньопереміщеним особам і військовослужбовцям в зоні проведення антитеростичної
операції.
Розуміючи, що нормалізація життєдіяльності населення можлива лише, як
результат спільних дій усіх зацікавлених сторін, спрямованих, зокрема на
ефективне використання потенціалу державних і самоврядних структур,
міжнародних донорських, громадських та благодійних організацій, розвиток
партнерства у сфері соціально – економічного та національно-патріотичного
розвитку.
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.
Основними пріоритетами в реалізації державної молодіжної політики в
районі є формування національної свідомості та правової культури, патріотичне
виховання молоді, профілактика протиправної поведінки молоді, підтримка
діяльності молодіжних громадських об'єднань та учнівського самоврядування,
формування здорового способу життя серед молоді та підлітків, підтримка
творчої та обдарованої молоді, сприяння розвитку дозвілля молоді, зайнятість
молоді, захист її від безробіття, розвиток трудової активності, міжнародні
молодіжні контакти.
Важливою складовою діяльності галузі є зміна формату роботи через
делегування частини повноважень у реалізації політики молодіжним
громадським організаціям. Така політика передбачає активізацію роботи
молодіжних громадських організацій, дозволяє залучати до напрацювання та
реалізації державних рішень найактивнішу частину молоді. У ході реалізації
спільних проектів проводиться пошук та навчання молодих лідерів.
Діяльність громадських організацій полягає в написанні та реалізації
соціальних проектів, що, у свою чергу, представляють більш сучасну,
об’єктивну, творчу форму роботи з молоддю різних вікових, інтелектуальних,
соціально-психологічних категорій.
У напрямку підтримки творчої та обдарованої молоді та сприянню
розвитку дозвілля молоді в районі активізується робота з проведення
різноманітних культурно-мистецьких заходів за участю молоді.
Особливої уваги на сьогодні набуває проблема зайнятості молоді. В
умовах реформування системи економічних відносин та відносин власності
молодь є однією з найменш конкурентноспроможних і найбільш уразливих у
соціальному відношенні груп населення. Економіка ще не в змозі забезпечити
потреби сучасної молодої людини, яка прагне працювати за гідну зарплатню.
Відповідно різняться й проблеми та побоювання молодих людей. Для
різних вікових, соціальних, статевих груп вони є різними. Тому при реалізації

Програми найкраща альтернатива – проектна діяльність, що передбачає собою
в кожному конкретному випадку звуження як цільової групи, так і проблеми, на
вирішення якої спрямовано проект. Світовий досвід свідчить, що ефективним
методом роботи з цільовими групами є їх залучення до спільної діяльності.
Виходячи з цього, єдиною парадигмою при визначенні мети Програми може
бути залучення громадських організацій та місцевих громад до реалізації
державної політики і спільна з ними реалізація проектів, направлених на
виконання Програми.
Проблемами у реалізації державної молодіжної політики є:
недосконалість правового регулювання;
низький рівень наукового обґрунтування процесу реалізації державної
молодіжної політики;
низький рівень взаємодії місцевого органу виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та громадських об'єднань, які представляють
інтереси молоді;
нечіткість визначення прав і обов'язків молоді та суб'єктів, які беруть
участь у реалізації державної молодіжної політики.
Також актуальними залишаються такі проблеми молоді:
забезпечення доступної освіти;
забезпечення зайнятості;
погіршення стану фізичного і психічного здоров'я;
недостатній рівень володіння іноземними мовами, що є поширеними в
державах - членах Європейського Союзу тощо.
3. Мета Програми
Метою Програми є зміцнення дружніх та братерських стосунків між
українцями, поглиблення співпраці між Мостиським районом Львівіської та
Новоайдарівським районом Луганської області; сприяння молодіжного обміну
між
містами-побратимами,
навчальними
закладами,
молодіжними
громадськими громадськими організаціями; збереження та примноження
традицій рідного краю, забезпечення впровадження комплексної, послідовної
та взаємоузгодженої діяльності районної державної адміністрації, органів
місцевого самоврядування та громадських об'єднань, що представляють
інтереси молоді, у справі формування та реалізації державної молодіжної
політики, створення соціально-економічних, політичних, організаційних,
правових умов для стимулювання освіти, зайнятості, ініціатив, творчості та
інноваційної діяльності молоді в 2018 році.
Програма покликана створити сприятливі умови для розвитку і
самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина шляхом
створення та розвитку комплексної системи національно-патріотичного
виховання на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за
власну державу, її історію, мову, культуру, науку, національних і
загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку та

зміцнення якостей патріота України як світоглядного чинника, спрямованого на
розвиток успішної країни та забезпечення власного благополуччя в ній.
Реалізації даної Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських
принципів: відкритості, доказовості концептуальних положень, рівності
можливостей, реалістичності програми, відповідальному підході і
безпосереднього залучення молоді до її реалізації.
Цільова група Програми - молодь від 14 до 35 років.
14-літні підлітки за своїми психофізіологічними особливостями
відрізняються від 35-літніх працюючих молодих людей, що мають вже певні
життєві досягнення та досвід. Молодь різниться за віком, статтю, соціальним
положенням своїм та своїх батьків, регіональними відмінностями тощо. Для
якісної роботи з молодцю необхідно дуже чітко диференціювати та
систематизувати різні групи молоді. Під час планування завдань та заходів
чітко уявляти, з якою саме групою молоді треба працювати в той або інший час,
при реалізації того або іншого проекту.
Програма передбачає виокремлення наступних груп молоді:









старшокласники;
студенти;
працююча молодь;
непрацююча молодь;
талановита молодь;
лідери середовищ;
молодь з активною громадською позицією;
сільська молодь.

4. Завдання Програми
Основними завданнями реалізації Програми є:
налагодження дружніх стосунків між містами;
створення умов для безпосередньої участі делегації з міста
Новоайдарівськ Луганської області у заходах до Дня Незалежності в місті
Мостиська Львівської області;
забезпечення належного перебування делегації на території міста
Мостиська
ознайомлення з інфраструктурою міста Мостиська, Мостиського району,
обласного центру м. Львів;
консолідація зусиль щодо створення умов для інтелектуального,
морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її освітнього і творчого
потенціалу;
забезпечення належного дозвілля молоді;
пропаганда та формування здорового й безпечного способу життя;
підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики на
місцевому рівні;

Перелік заходів на реалізацію Програми визначено в додатку 2 до
Програми.
5. Шляхи і засоби розв’язання проблеми
Реалізація завдань Програми є можливою шляхом проведення таких
основних пріоритетів:
національно-патріотичне виховання молоді - сприяння діяльності
громадських організацій та реалізації заходів і програм, спрямованих на
національно-патріотичне виховання;
партнерська підтримка молоді тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб – розробка програми та здійснення державних і
громадських заходів, спрямованих на інформаційну, консультативну,
організаційну та іншу підтримку молоді тимчасово окупованих територій та з
числа вимушених мігрантів;
належне дозвілля – проведення заходів, що сприяють самовираженню,
самоствердженню та саморозвитку молоді, її самовихованню, формуванню
ціннісних орієнтацій, стимулюванні творчої ініціативи;
громадянськість – здійснення заходів, спрямованих на утвердження
громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді;
здоровий та безпечний спосіб життя – здійснення заходів, спрямованих на
поширення серед молоді здорового та безпечного способу життя;
розвиток неформальної освіти – формування у процесі співпраці
вітчизняних і міжнародних громадських об’єднань, органів державної влади та
місцевого самоврядування цілісної системи неформальної освіти молоді задля
сприяння громадському діалогу та створення додаткових умов для розвитку і
самореалізації особистості;
зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих
на забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді у
процесі співпраці вітчизняних і міжнародних громадських об’єднань,
роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування;
Реалізація пріоритетних напрямів Програми включає в себе питання
стосовно посилення роботи щодо розвитку міжнародного молодіжного
співробітництва, сприяння інтеграції молоді до світової та європейської
молодіжної спільноти.
Реалізація заходів Програми відбуватиметься за сприяння структурних
підрозділів райдержадміністрації, сектору інформаційної діяльності та
комунікацій райдержадміністрації, відділу культури райдержадміністрації,
Мостиського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
відділу освіти райдержадміністрації, громадських об’єднань, інших інститутів
громадянського суспільства.

6. Очікуваний результат
координація дій, спрямованих на поглиблення партнерства та співпраці
між громадами міст Новоайдарівськ та Мостиська;
формування у молоді почуття патріотизму, поваги до історії, культури,
традицій України;
часткове зняття соціальної напруги, покращення емоційного стану дітей,
які постійно перебувають в безпосередній близькості до проведення бойових
дій та АТО.
7. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів
районного бюджету. Показники орієнтовних обсягів фінансових витрат,
необхідні для виконання Програми з визначенням джерел фінансування,
наведено в додатку 2 до Програми.
8. Ресурсне забезпечення реалізації Програми
Плановий обсяг фінансового ресурсу для виконання завдань і заходів
програми на 2018 буде визначатися під час формування, розгляду та
затвердження районного бюджету на відповідний бюджетний рік.
9. Координація та контроль за виконанням Програми
Координація та контроль за виконанням Програми покладається на
Мостиську районну державну райдержадміністрацію.

Керуючий справами
районної ради

Василь САЛАМАХА

ПАСПОРТ
програми «співпраці молоді Новоайдарівського району Луганської області
та молоді Мостиського району Львівської області» на 2018-2019 роки

1. Розробник Програми – Мостиська РДА
2. Відповідальний виконавець – Мостиська РДА
3. Учасники Програми – відділ культури та туризму райдержадміністрації,
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, служба
у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації.
4. Термін реалізації Програми – 2020 рік.
5. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми –
районний бюджет.
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
у 2020 році – 15 000 грн. (п’ятнадцять тисяч гривень 00 коп).

Керуючий справами районної ради

Василь САЛАМАХА

Начальник служби
у справах дітей Мостиської
районної державної адміністрації

Галина МИХАЙЛЮНЬО

Додаток
до рішення районної ради
від 05.03.2020 р.№13

Перелік заходів на реалізацію

програми співпраці молоді Новоайдарівського району Луганської області та молоді
Мостиського району Львівської області на 2020 рік
№
з/п
1.

Назва завдання
Національнопатріотичне
виховання дітей та
молоді

Перелік заходів завдання

Дата
проведення

Захід 1.
Січень - лютий
Проведення свята, до циклу
Різдвяних свят, дня
Незалежності України, до
дня Миколая

Виконавці
заходу,
показника
Мостиська РДА

(Проживання,екскурсії,
паливно-мастильні
матеріали,харчування,
подарунки, сувеніри.)

Разом

Керуючий справами районної ради

Фінансування на 2020
Очікуваний результат
джерела обсяги, грн.
Районний
15 000
Виховання
любові
та
бюджет
гордості за власну державу,
національних
і
загальнолюдських
цінностей,
усвідомлення
громадянського обов’язку
та
зміцнення
якостей
патріота України

15 000

Василь САЛАМАХА

