
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ІІІ сесія 

(ІІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 24 березня 2016 року          №165 

 

 

Про затвердження Програми «Молодь. 

Бережани» на 2016-2020 роки 
 

Розглянувши і обговоривши Програму «Молодь. Бережани» на 2016-2020 

роки, у відповідності п.22. ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

освіти, науки, молоді, культури, спорту та туризму та постійної комісії 

міської ради з  питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму «Молодь. Бережани» на 2016-2020 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Захарківа О.М.. 

 

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням сесії Бережанської  

міської ради  

від 24 березня 2016 року №165 

 

Міська програма 

«Молодь. Бережани» на 2016-2020 роки 

 

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради  

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа   органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30 вересня 2015р. 

№1018-р «Про схвалення 

Концепції Державної цільової 

соціальної програми «Молодь 

України» на 2016-2020 роки», 

розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 25 

грудня 2015 року №815-од «Про 

проект програми «Молодь 

Тернопільщини» на 2016-2020 

роки» 

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

4. Співрозробники програми  

5. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

6. Учасники програми Відділи освіти, молоді і спорту, 

культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради, 

виконавчий комітет Бережанської 

міської ради, Бережанський 

районний центр зайнятості, 

молодіжні громадські організації 

7. Термін реалізації програми 2016-2020 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Міський бюджет, інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

203,5тис. гривень 

9.1. Коштів міського бюджету 203,5 тис. гривень 

9.2. Інші джерела у межах фінансування, не 



заборонених чинним 

законодавством 

 

2. 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 та творчою 

значною мірою залежить процес державотворення. 

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови 

демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які 

відбуваються в молодіжному середовищі, існує ряд проблем. Зокрема, 

погіршуються показники здоров’я молодих громадян, не подолана 

демографічна криза, спостерігається тенденція до поширення в молодіжному 

середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу, збільшується кількість померлих 

у молодому віці. Освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується 

через невідповідність між попитом та пропозиціями на ринку праці.  

У Програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та 

основний зміст перспективних заходів щодо підтримки та захисту молодих 

громадян міста.  

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності державних 

молодіжних структур та інститутів громадянського суспільства; визначає 

орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням духовно-культурного та 

фізичного розвитку молоді, формуванням патріотичної свідомості молоді, 

морально-правової культури, профілактикою негативних явищ у дитячому та 

молодіжному середовищах, підтримкою розвитку молодіжного підприємництва 

тощо. 

 

3. Визначення мети Програми 

Мета Програми полягає у створенні умов для самореалізації та творчого 

розвитку кожної молодої людини – громадянина міста, реалізації інноваційного 

потенціалу молоді в усіх сферах суспільного життя, вихованні покоління 

людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, зберігати й 

примножувати цінності народу України та громадянського суспільства, 

розвивати і зміцнювати суверенну, демократичну, правову державу як 

невід’ємну складову європейської та світової спільноти. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

Розв’язання проблем у галузі молодіжної політики та виконання завдань 

Програми передбачається здійснити шляхом: 

створення умов та підтримки самореалізації молоді, сприяння 

інтелектуальному та творчому розвитку особистості; 

патріотичного виховання, розвитку духовності, моральності та 

формування загальнолюдських життєвих принципів молоді; 



формування та пропагування здорового й безпечного способу життя, 

профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі; 

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді; 

розвитку громадянської активності молоді, підтримки молодіжних і 

дитячих громадських організацій; 

активізації молодіжного та дитячого скаутського руху; 

інтеграції українського молодіжного руху до європейських та світових 

молодіжних структур. 

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає 

концентрацію зусиль на п’яти пріоритетах: 

формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання - 

здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного 

виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції 

молоді; 

здоровий спосіб життя молоді - здійснення заходів, спрямованих на 

популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та 

культури здоров’я серед молоді; 

розвиток неформальної освіти - здійснення заходів, спрямованих на 

набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза 

системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності; 

зайнятість молоді - створення умов та здійснення заходів, спрямованих на 

працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та 

самозайнятості молоді); 

партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій 

території України, та внутрішньо переміщених осіб - здійснення заходів, 

спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо 

переміщених осіб. 

Термін дії Програми: 2016-2020 роки. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету, коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 Конкретні обсяги фінансування заходів Програми встановлюються 

відповідним бюджетом. 

Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових 

можливостей міського бюджету на відповідний рік. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
Основними завданнями Програми є: 

підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної політики 

у місті; 

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 у місті; 



сприяння реалізації творчого потенціалу молоді; 

надання інформаційно-методичної, організаційної та фінансової 

підтримки громадським молодіжним і дитячим організаціям на реалізацію 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, морально-етичних засад, 

зміцнити патріотичні настрої у свідомості молодих людей шляхом 

налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю 

установ, які працюють з молоддю, інститутів громадянського суспільства, 

молодіжних працівників, волонтерів; 

створити сприятливі передумови для підвищення рівня свідомого 

ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками, 

популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та 

культури здоров’я; 

створити цілісну систему неформальної освіти молоді; 

забезпечити підготовку працівників, які працюють з молоддю, із 

залученням державних службовців молодіжної сфери і представників 

молодіжних громадських організацій та видачу зазначеним працівникам 

відповідних сертифікатів; 

підвищити економічну активність молоді, зокрема 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; 

підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів 

громадянського суспільства та їх осередків; 

забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно 

значущої діяльності вторинної зайнятості 

знизити рівень правопорушень серед молоді, активізувавши правову 

освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності; 

забезпечити інформування молоді щодо державних і регіональних 

програм, які спрямовані на забезпечення молоді житлом; 

забезпечити інтеграцію молоді в європейські та світові молодіжні 

структури; 

забезпечити збільшення чисельності молоді регіону, охопленої заходами 

Програми; 

збільшити чисельність молоді, яка бере участь у реалізації проектів 

європейського союзу та інших іноземних держав. 



Реалізація Програми дозволить забезпечити сприятливі умови для: 

збільшення кількості молоді, залученої до заходів з національно-

патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної 

позиції молоді; 

збільшення кількості молоді, залученої до здійснення заходів щодо 

формування здорового способу життя; 

збільшення кількості молодих людей, залучених до участі у заходах, 

спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної 

зайнятості та самозайнятості молоді); 

збільшення кількості молодих людей, залучених до участі у заходах, 

спрямованих на забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва. 



6. Напрями діяльності та заходи Програми  

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності  

Перелік заходів 

програми 

Терміни 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість),  

тис. грн. у тому числі: 

2016  2017  2018 2019 2020 

1. Відродження 

національно-

патріотичного 

виховання, 

утвердження 

громадської 

свідомості і 

активної 

позиції молоді 

1.1. Сприяння діяльності установ, організацій, 

клубів, осередків громадської активності, 

спрямованих на патріотичне виховання молоді, 

проведення міських та участь в обласних і 

Всеукраїнських військово-патріотичних заходах, 

іграх, вишколах. 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

молодіжні громадські 

організації  

міський 

бюджет 

1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

1.2. Посилення профілактики правопорушень у 

процесі підвищення рівня правових знань, правової 

культури та правової поведінки молоді, зокрема 

інформування молоді та дітей з питань реалізації і 

захисту прав людини під час проведення заходів 

просвітницького характеру. 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

молодіжні громадські 

організації  

не потребує 

коштів 

- - - - - 

1.3. Формування патріотичної свідомості молоді 

шляхом розвитку історичної пам’яті: 

популяризація української культури і народних 

традицій; усвідомлення національної своєрідності; 

залучення молоді до суспільно значущої 

діяльності. 

2016-

2020 

роки 

Відділи освіти, молоді і 

спорту, культури, туризму 

та релігій міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації  

не потребує 

коштів 

- - - - - 

1.4. Виховання у молоді почуття особистої та 

національної гідності, подолання комплексів 

меншовартості, формування шанобливого 

ставлення до внеску національних меншин у 

державотворчі процеси України. 

2016-

2020 

роки 

Відділи освіти, молоді і 

спорту, культури, туризму 

та релігій міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації  

не потребує 

коштів 

- - - - - 

1.5. Формування бережливого ставлення до 

навколишнього природного середовища, у тому 

числі проведення акцій з благоустрою населених 

пунктів, акції «Зробимо Україну чистою!». 

2016-

2020 

роки 

Відділи освіти, молоді і 

спорту, культури, туризму 

та релігій міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації  

міський 

бюджет  

1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 



2 Популяризація 

та 

утвердження 

здорового і 

безпечного 

способу життя 

та культури 

здоров’я серед 

молоді 

2.1. Підвищення рівня здоров’я молоді, 

популяризація та утвердження здорового і 

безпечного способу життя та культури здоров’я 

серед молоді, в т.ч. розповсюдження інформаційно-

просвітницьких матеріалів з питань популяризації 

здорового способу життя, проведення соціальних 

акцій, шкільних і міських та участь в обласних 

зборах-змаганнях юних рятувальників «Школа 

безпеки». 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації  

міський 

бюджет  

1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

2.2. Сприяння зміцненню психічного здоров’я 

молодих людей, формування внутрішньої культури 

їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі: 

забезпечення репродуктивного здоров’я молоді, 

популяризація серед молоді знань з безпеки 

життєдіяльності 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації  

не потребує 

коштів 

- - - - - 

3 Набуття 

молодими 

людьми знань, 

навичок та 

інших 

компетент-

ностей поза 

системою 

освіти 

(розвиток 

неформальної 

освіти) 

3.1. Забезпечення участі в заходах, направлених на 

формування системи підготовки фахівців для 

сфери молодіжної роботи з числа державних 

службовців та лідерів молодіжних громадських 

об'єднань. 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації  

не потребує 

коштів 

- - - - - 

3.2. Сприяння розвитку мережі молодіжних центрів 2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - - 

3.3. Розвиток неформальних форм роботи з 

молоддю шляхом організації навчальних та 

наметових таборів, включаючи їх разове 

облаштування, без створення стаціонарних 

закладів, у т.ч. проведення пластових таборів 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації  

міський 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3.4. Підтримка програм молодіжних громадських 

організацій та їх спілок, спрямованих на вирішення 

проблем зайнятості молоді та реалізацію їх 

підприємницьких ініціатив 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації  

міський 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



4. Створення 

умов, спрямо-

ваних на 

працевлаштув

ання молоді 

(забезпечення 

первинної і 

вторинної 

зайнятості та 

самозайнятост

і молоді) 

4.1. Спрямування професійних інтересів молоді за 

формулою: «інформування – навчання – тестування 

- залучення», формування усвідомлених мотивів 

вибору певного виду діяльності, що забезпечить 

задоволення матеріальних і духовних потреб 

молоді 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, районний центр 

зайнятості 

не потребує 

коштів 

- - - - - 

4.2. Сприяння розвитку молодіжного 

підприємництва, самозайнятості та ефективного 

просування молодих людей у підприємницькому 

середовищі, у т.ч. проведення та участь в 

конкурсах бізнес-планів підприємницької 

діяльності серед молоді 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, районний центр 

зайнятості 

не потребує 

коштів 

- - - - - 

4.3. Залучення молоді до волонтерської діяльності, 

зокрема щорічне проведення в місті Всеукраїнської 

благодійної акції «Серце до серця» 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, районний центр 

зайнятості, молодіжні 

громадські організації 

міський 

бюджет 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

4.4. Формування та реалізація механізму 

підвищення рівня зайнятості молоді шляхом 

сприяння її працевлаштуванню, стажуванню на 

робочих місцях та залученню до суспільно 

значущої діяльності як способу забезпечення 

вторинної зайнятості 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, районний центр 

зайнятості 

не потребує 

коштів 

- - - - - 

5 Забезпечення 

партнерської 

підтримки 

молоді з 

тимчасово 

окупованих 

територій та 

внутрішньо 

переміщених 

осіб  

5.1. Проведення та участь в міських, районних, 

регіональних, міжнародних та всеукраїнських 

освітньо-виховних, культурно-мистецьких, 

інтелектуальних, спортивних, інформаційно-

просвітницьких та інших заходах; виготовлення і 

розповсюдження інформаційних та методичних 

матеріалів, соціальних роликів та соціальної 

реклами з метою забезпечення соціального 

становлення та підтримки молоді з числа 

внутрішньо переміщених осіб, молоді з зони 

проведення антитерористичної операції 

2016-

2020 

роки 

Відділи освіти, молоді і 

спорту, культури, туризму 

та релігій міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації  

міський 

бюджет 

2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 



6 Надання 

фінансової 

підтримки 

молодіжним та 

дитячим 

громадським 

організаціям 

6.1. Фінансова підтримка ініціатив молодіжних та 

дитячих громадських організацій через проведення 

конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадського суспільства 

відповідно до постанови КМУ від 12.10.2011р. 

№1049 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації 

міський 

бюджет 

2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

7 Забезпечення 

міжнародного 

молодіжного 

співробіт-

ництва 

7.1. Сприяння участі представників міста у 

міжнародних програмах обміну 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації 

не потребує 

коштів 

- - - - - 

7.2. Сприяння активній участі молоді та 

представників молодіжних організацій в житті 

суспільства, в т.ч. участь молоді в програмі 

«Erasmus+» 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації 

не потребує 

коштів 

- - - - - 

7.3. Сприяння участі молодіжних делегацій в 

міжнародних  освітньо-виховних, культурно-

мистецьких, інтелектуальних, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких та інших заходах 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації 

не потребує 

коштів 

- - - - - 

8 Створення 

умов для 

інтелектуаль-

ного самовдос-

коналення 

молоді, 

творчого 

розвитку 

особистості 

8.1. Проведення молодіжних культурно-

мистецьких, спортивних, інформаційно-

просвітницьких та інших заходів, спрямованих на 

підтримку талановитої та обдарованої молоді 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації 

міський 

бюджет 

2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

8.2. Проведення молодіжних культурно-

мистецьких, спортивних, інформаційно-

просвітницьких та інших заходів з нагоди 

відзначення державних і релігійних свят, 

визначних і пам’ятних дат 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації 

міський 

бюджет 

10,0 10,0 12,0 15,0 15,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 



  

8.3. Забезпечення участі молоді міста в обласних,  

Всеукраїнських та Міжнародних молодіжних 

культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-

просвітницьких та інших заходах 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради, молодіжні громадські 

організації 

міський 

бюджет 

5,0 5,0 7,0 8,0 8,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

8.4. Виплата стипендій міської ради обдарованій 

молоді міста згідно положення 

2016-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської 

ради 

міський 

бюджет 

3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 

  

   Міський 

бюджет 

33,0 33,0 42,5 47,5 47,5 



 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми. 

 Координація і контроль за ходом виконання заходів Програми доручається 

відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради забезпечує 

виконання заходів Програми та про проведену роботу інформує департамент сім’ї, 

молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації щороку до 15 грудня 

впродовж терміну дії Програми 

  

 

Секретар міської ради      П.В. Гончар 


