
                                                                   

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

___________________ сесії 

 

__.12.2017 р.                                      Летичів                                                   № __  
 

 

 

Про затвердження Цільової 

соціальної Програми “Молодь 

Летичівщини” на 2018-2022 роки 

 

 

       З метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді 

Летичівської громади, формування її громадянської позиції та національно-

патріотичної свідомості, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування» сесія селищної ради   

 

                                                       В И Р І Ш И Л  А: 

 

      1. Затвердити  Цільову соціальну Програму  “Молодь Летичівщини”  на 

2018-2022 роки (додається). 

      2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту (голова комісії Варченко М.Л.). 

 

 

 

 

                Селищний голова                                                                 І. Тисячний   

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                    Рішенням _____сесії VII скликання 

                                                                    Летичівської селищної ради 

                                                                    від ___.12.2017 р. №____ 

 

 

Цільова соціальна Програма  

“Молодь Летичівщини” на 2018-2022 роки 

 

1. Загальні положення 

 

          Залишається доволі низькою участь молоді у суспільно-політичному 

житті Летичівської громади і формуванні політики з питань, що впливають на її 

життя, розвиток та вирішення нагальних проблем.  

Оптимальний варіант реалізації Програми дасть змогу досягнути мету та 

вирішити ці проблемні питання, оскільки забезпечить: 

- спільну та скоординовану діяльність органів місцевого самоврядування 

з інститутами громадянського суспільства: молодіжними та дитячими 

громадськими організаціями; організаціями, установами та закладами, що 

працюють з молоддю і волонтерами, за безпосередньою участю молоді; 

- підтримку соціально значущих проектів інститутів громадянського 

суспільства, зокрема молодіжних та дитячих громадських організацій; 

- посилення роботи з розвитку міжнародного молодіжного 

співробітництва, сприяння інтеграції молоді у світову та європейську 

молодіжну спільноту; 

- застосування кращих досягнень світової та європейської практики 

формування та реалізації політики у молодіжній сфері. 

Такий варіант реалізації Програми ґрунтується на системі 

загальноєвропейських принципів: відкритості, рівності можливостей, 

реалістичності Програми, дієвому та відповідальному підході, а також 

безпосередньому залученні молоді до її виконання. 

Це сприятиме: 

- посиленню ролі молоді у суспільно-політичному житті держави та 

становленню її як одного із ключових суб’єктів державної політики у 

молодіжній сфері; 

- дієвій співпраці із залученням громадянського суспільства; 

- органічному поєднанню в ціннісних орієнтаціях молоді громадянської 

позиції та патріотизму; 

- фінансуванню заходів з виконання Програми за рахунок місцевого 

бюджету, надходжень від донорських та благодійних фондів; 

- створенню умов для розширення соціальних гарантій молоді; 

- підвищенню рівня доступу молоді до якісної освіти та створенню умов 

для її зайнятості. 

         

 



2. Мета та завдання Програми 

 

           Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і 

самореалізації молоді Летичівської громади, формування її громадянської 

позиції та національно-патріотичної свідомості. 

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає 

концентрацію зусиль на таких пріоритетних завданнях: 

- формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання - 

шляхом здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-

патріотичного виховання, утвердження громадянської  свідомості і активної 

життєвої позиції молоді; 

- здоровий спосіб життя молоді - шляхом здійснення заходів, спрямованих 

на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та 

культури здоров’я серед молоді; 

- розвиток неформальної освіти - шляхом здійснення заходів, спрямованих 

на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза 

системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності; 

- зайнятість молоді - шляхом створення умов та здійснення заходів, 

спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної 

зайнятості та самозайнятості молоді); 

          Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу експертно-

аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних 

заходів із застосуванням гендерного підходу. 
 

    

3. Заходи Програми 

1. Щорічно проводити на території Летичівської об’єднаної 

територіальної громади збір дитячо-юнацької військово-спортивної 

патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» («Джура») із створенням  

та організацією наметового табору «Летичівська січ». 

                                                      Відділи освіти, молоді та спорту та   

                                                      фінансів Летичівської селищної ради, 

                                                      громадські організації молодіжної  

                                                      спрямованості 

                                                      2018-2022 рр. 

 

2. Проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, 

дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів та інших заходів 

щодо підтримки ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного 

розвитку, інтелектуального самовдосконалення. 

                                                        Відділ освіти, молоді та спорту та   

                                                        фінансів Летичівської селищної    

                                                        ради, громадські організації  

                                                        молодіжної  спрямованості 



                                                        2018-2022 рр. 

            

3.  Проведення заходів до Дня молоді, Дня Українського козацтва, Дня 

Покрови та Дня захисника України  

                                                 Відділи освіти, молоді та спорту та   

                                                 культури, національностей та релігій                     

                                                      Летичівської селищної ради, громадські  

                                                      організації молодіжної  спрямованості 

                                                 2018-2022 рр. 

 

4. Реалізація організаційних, інформаційних, науково- 

практичних та навчальних заходів щодо підвищення рівня здоров'я молоді, 

популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та 

культури здоров'я молоді, проведення щорічного фестивалю «Молодь 

обирає здоров’я», нічних рейдів «Відповідальність починається з мене» 

                                                      Відділ освіти, молоді та спорту та   

                                                      Центр соціальних служб для сім’ї,  

                                                      дітей та молоді Летичівської  

                                                      селищної ради, громадські  

                                                      організації молодіжної  спрямованості 

                                                      2018-2022 рр. 

        

       5. Проведення акцій, ігор, вишколів, конкурсів, засідань за круглим столом, 

дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів щодо 

формування патріотичної свідомості молоді, почуття особистої та національної 

гідності, зокрема у навчальних закладах і у громадському середовищі, та 

реалізація заходів із інформаційного забезпечення патріотичного виховання 

молоді. 

 

                                                            Відділ освіти, молоді та спорту   

                                                            Летичівської селищної ради, громадські           

                                                            організації молодіжної  спрямованості 

                                                            2018-2022 рр. 

 

       6. Реалізація заходів щодо профілактики правопорушень в молодіжному 

середовищі, підвищення рівня правових знань, правової культури та правової 

поведінки молоді. 

                                                            Відділ освіти, молоді та спорту   

                                                            Летичівської селищної ради,  громадські           

                                                            організації молодіжної  спрямованості 

                                                            2018-2022 рр. 

 



       7. Проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, 

семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, профорієнтаційного 

тестування 

                                                            Відділ освіти, молоді та спорту   

                                                            Летичівської селищної ради, громадські           

                                                            організації молодіжної  спрямованості 

                                                            2018-2022 рр. 

8. Проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, 

дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів з питань 

сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та 

ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі. 

                                                            Відділ освіти, молоді та спорту   

                                                            Летичівської селищної ради, громадські           

                                                            організації молодіжної  спрямованості 

                                                            2018-2022 рр. 

 

        9. Проведення 3-х денних навчально-польових зборів з учнями  11–х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Летичівської громади з метою підготовки 

допризовної молоді для служби у Збройних силах України. 

                                                            Відділ освіти, молоді та спорту   

                                                            Летичівської селищної ради 

                                                            2018-2022 рр. 

    

          10. Щорічна участь в обласних військово-патріотичних змаганнях, 

присвячених пам’яті Героя Радянського Союзу Онищука Олега Петровича та  

Хмельницькій обласній спартакіаді серед допризовної  молоді. 

                                                            Відділ освіти, молоді та спорту   

                                                            Летичівської селищної ради 

                                                            2018-2022 рр. 

 

         11. Щорічна участь в обласному зборі дитячо-юнацької військово-

спортивної   патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл»  («Джура») та 

обласному Фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров'я» 

                                                            Відділ освіти, молоді та спорту   

                                                            Летичівської селищної ради, громадські           

                                                            організації молодіжної  спрямованості 

                                                            2018-2022 рр. 

                                                                                                           

                                  4. Фінансове забезпечення виконання Програми 

           Видатки, пов'язані з виконанням заходів програми, здійснюватимуться за 

рахунок виділених в установленому порядку коштів з  селищного  бюджету,  

коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, позабюджетних 

фондів, а також добровільних внесків юридичних i фізичних ociб, коштів 

батьків та інших джерел, не заборонених законодавством  України.             



 

 

 

5. Очікувані результати, ефективність Програми 

          Виконання Програми дасть змогу: 

- збільшити щороку на 10 відсотків кількість молоді, залученої до 

програм та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та 

підвищення рівня громадянської свідомості молоді; 

- збільшити щороку на 4 відсотки чисельність молоді, залученої до 

популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та 

культури здоров’я; 

- забезпечити розвиток молодіжного підприємництва шляхом 

удосконалення існуючої нормативно-правової бази та систематизації 

преференцій для молодих підприємців, формування підприємницьких навичок 

молоді; 

- забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та 

сприяти створенню для неї нових робочих місць; 

- забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно 

значущої діяльності вторинної зайнятості; 

- знизити рівень правопорушень серед молоді до 2022 року на 20 

відсотків, активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій 

громадській діяльності;         

забезпечити інтеграцію української молоді в європейські та світові молодіжні 

структури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                      Додаток 1 

ПАСПОРТ 

Цільової соціальної Програми 

  “Молодь Летичівщини” на 2018-2022 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

 

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

6. Учасники програми Відділи освіти, молоді та спорту, 

фінансів Летичівської селищної 

ради, Центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Летичівської 

селищної ради, громадські 

організації молодіжної  

спрямованості 

7. Термін реалізації програми 2018-2022 роки 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

 250 тис. грн. 

 в тому числі: 2018 2019 2020 2021 2022 

9.1. коштів місцевого бюджету 40 тис. 

грн. 

45 тис. 

грн. 

50 тис. 

грн. 

55 тис. 

грн. 

60 тис. 

грн. 

9.2. коштів інших джерел 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

Ресурсне забезпечення  

Цільової соціальної Програми 

“Молодь Летичівщини” на 2018-2022 роки 

 

Етапи виконання Програми 

тис. грн. 

Показники витрат: 

 

 

I II III IV V Всього 

2018 2019 2020 2021 2022 

Селищний бюджет 
40 45 50 55 60 250 

Позабюджетні кошти 0 0 0 0 0 0 

РАЗОМ 40 45 50 55 60 250 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               Додаток 3 

Напрями діяльності та заходи  

Цільової соціальної Програми “Молодь Летичівщини” на 2018-2022 роки 

 
Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість 

у тому числі), тис. грн. 

Очікувані 

результати 

2018 2019 2020 2021 2022 

Формування 

громадянської 

позиції і 

національно-

патріотичне 

виховання молоді 

Летичівської 

громади 

Проведення на території 

Летичівської об’єднаної 

територіальної громади 

збір дитячо-юнацької 

військово-спортивної 

патріотичної гри 

Українського козацтва 

«Сокіл» («Джура») із 

створенням  та 

організацією наметового 

табору «Летичівська січ». 

2018-2022 

 

 

Відділи освіти, 

молоді та 

спорту, 

фінансів 

Летичівської 

селищної ради, 

громадські 

організації 

молодіжної  

спрямованості 

Селищний 

бюджет  

 

 

30 

 

 

35 40 45 50 Реалізація 

заходів щодо 

національно-

патріотичного 

виховання 

молоді  

Проведення 3-х денних 

навчально-польових зборів 

з учнями  11 –х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Летичівської громади  

2018-2022 

 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Летичівської 

селищної ради 

Селищний 

бюджет  

 

1 1 1 1 1 



Щорічна участь в 

обласних військово-

патріотичних змаганнях, 

присвячених пам’яті Героя 

Радянського Союзу 

Онищука Олега Петровича 

та  Хмельницькій обласній 

спартакіаді серед 

допризовної  молоді, 

обласному зборі дитячо-

юнацької військово-

спортивної   патріотичної 

гри Українського козацтва 

«Сокіл»  («Джура») 

2018-2022 

 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Летичівської 

селищної ради 

Селищний 

бюджет  

 

5 5 5 5 5  

Проведення заходів, 

присвячених Дню молоді, 

Дню Захисника України, 

Дню Покрови та Дню 

Українського козацтва 

2018-2022 

 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Летичівської 

селищної ради,  

громадські 

організації 

молодіжної  

спрямованості 

Селищний 

бюджет  

 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

Здоровий спосіб 

життя молоді - 

шляхом здійснення 

заходів, 

Проведення акцій, ігор, 

круглих столів, фестивалю 

«Молодь обирає здоров’я», 

спрямованих на 

2018-2022 

 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Летичівської 

Селищний 

бюджет  

 

1 1 1 1 1 Утвердження 

здорового і 

безпечного 



спрямованих на 

популяризацію 

здорового способу 

життя 

популяризацію здорового 

способу життя 

селищної ради, 

громадські 

організації 

молодіжної  

спрямованості 

способу життя 

та культури 

здоров'я 

молоді 

Участь в обласному 

Фестивалі-конкурсі 

«Молодь обирає здоров'я» 

2018-2022 

 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Летичівської 

селищної ради 

Селищний 

бюджет  

 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Всього 250 40 45 50 55 60 
 

 


