
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІІI скликання 

ІІ сесія 

(І засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

    

   від 21 грудня 2020 року             № 39 

 

Про затвердження міської програми  

«Молодь. Бережани» на 2021-2025 роки  

 

 

Розглянувши і обговоривши Програму «Молодь. Бережани» на 2021-2025 

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

самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської 

ради з питань бюджету та  фінансів, , Бережанська міська рада 

 

                                                ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму «Молодь. Бережани» на 2021-2025 роки  

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Кухарука С.Б. 

 

 

   Міський голова     Ростислав БОРТНИК 



Додаток№1 

до рішення сесії  Бережанської міської 

ради від 21.12.2020року №39 

 

 

Міська програма 

«Молодь. Бережани» на 2021-2025 роки 

  

Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення програми 
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради  

2. Розробник програми 
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

3. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

4. Термін реалізації програми 2021-2025 роки 

5. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

(для комплексних програм) 

Міський бюджет, інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством 

6. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього, у тому числі: 

690,0 тис. гривень 

  2021 рік 138,0 тис. гривень 

  2022 рік 138,0 тис. гривень 

  2023 рік 138,0 тис. гривень 

  2024 рік 138,0 тис. гривень 

  2025 рік 138,0 тис. гривень 

6.1 Коштів міського бюджету 690,0 тис. гривень 

6.2 Інші джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

  

Загальна характеристика Програми 

Цільова програма «Молодь. Бережани» на 2021-2025 роки розроблена з 

метою проведення якісно нової молодіжної політики щодо створення 

сприятливих передумов для життєвого самовизначення та самореалізації 

молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, розвитку 

інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та студентського 

самоврядування, сприяння їх роботі у вирішенні нагальних проблем молоді. 

Програма побудована з урахуванням вікових меж молоді віком від 14 до 

35 років включно, у тому числі підлітків віком від 14 до 18 років. 

 
 

 



Мета Програми 

Метою програми є створення можливостей для самореалізації та розвитку 

потенціалу молоді в територіальній громаді через підвищення спроможності 

інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері, які діють на 

принципах демократичного врядування, застосування наявних та нових 

інструментів для активної участі та інтеграції молоді у суспільне життя і 

подальший розвиток українського суспільства. 

Досягнення мети вбачається у комплексному та системному підходах всіх 

суб’єктів молодіжної політики для активізації вертикальної і горизонтальної 

співпраці та обмін досвідом між органом місцевого самоврядування та 

молоддю. 
  

Основні завдання Програми 

Програма розробляється для реалізації таких завдань: 

1. підвищення спроможності, публічності та демократичного врядування 

інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері, через: 

 запровадження механізму інституційної підтримки молодіжних та 

дитячих громадських організацій; 

 здійснення навчання для представників інститутів громадянського 

суспільства у молодіжній сфері, у тому числі, молодіжних та дитячих 

громадських організацій; 

 надання в установленому порядку фінансової підтримки для реалізації їх 

проєктів; 

2. підвищення рівня культури волонтерства серед дітей та молоді через: 

 підвищення спроможності організацій, що залучаються до своєї діяльності 

волонтерів; 

 здійснення навчання представників організацій, що залучають до своєї 

діяльності волонтерів, та фахівців, що розповідають про волонтерську 

діяльність; реалізацію заходів, спрямованих на розвиток культури 

волонтерства серед дітей та молоді; 

 запровадження механізму підтримки громадянами таких організацій; 

3. активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень (у тому числі 

підвищення рівня її поінформованості щодо інструментів участі) через: 

 сприяння розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів, органів 

учнівського та студентського самоврядування; 

 застосування електронних форм демократичного врядування (петиції, 

запити, інше), різноманітних форм громадських бюджетів участі тощо; 

4. підвищення рівня мобільності молоді, зокрема шляхом здійснення обмінів 

у межах України та у партнерстві з іншими державами; 

5. розвиток молодіжних центрів через підвищення рівня їх спроможності та 

якості їх діяльності; 

6. підвищення рівня громадянських компетентностей молоді та 

компетентностей для розуміння потреби навчатися впродовж життя, 

інтеграції у суспільне життя, адаптації до викликів сучасного світу, 

визначення свідомого вибору життєвого шляху, формування 



відповідального ставлення до: власного здоров’я, планування сім’ї та 

батьківства, навколишнього природного середовища. 

7. максимальне сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, 

вихованню почуття громадянської самосвідомості та патріотизму, бажання 

активно сприяти утвердженню державності в Україні; сприяння реалізації 

творчого потенціалу молодої людини в інтересах становлення й 

самореалізації її особистості, формування морально-правової культури та 

профілактики. 
  

Фінансування Програми 

       Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету,  інших  джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Видатки на підтримку заходів,  здійснюваних  на виконання Програми, 

передбачаються в міському бюджеті на 2021-2025 роки. 
  

Очікувані результати виконання 

       Виконання цільової програми «Молодь. Бережани» на 2021–2025 роки 

повинно стати підґрунтям для істотного підвищення ефективності реалізації 

державної молодіжної політики, посилення практичної діяльності органів влади 

у цій сфері, інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та 

студентського самоврядування, що сприятимуть повноцінному розвитку молоді 

міста Бережани. 
  

Механізм виконання та контроль за реалізацією Програми 

       Управління і контроль за ходом виконання Програми покладається на 

відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради, який несе 

відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне 

використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи виконання 

Програми. 

 

 

Секретар міської ради     Ірина МИГОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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: 

2021 2022 2023 2024 2025 

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. 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

міський 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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. 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

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. 

2021-

2025 

роки 

Відділ культури, 

туризму та 

релігій 

Бережанської 

міської ради 

не 

потребує 

коштів 

- - - - - 

2 Популяризація 

та утвердження 

здорового і 

2.1. Підвищення рівня здоров’я 

молоді, популяризація та 

утвердження здорового і безпечного 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міський 

бюджет  

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 



безпечного 

способу життя 

та культури 

здоров’я серед 

молоді 

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». 

міської ради 

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 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

не 

потребує 

коштів 

- - - - - 

3 Набуття 

молодими 

людьми знань, 

навичок та 

інших компе-

тентностей 

поза системою 

освіти 

(розвиток 

неформальної 

освіти) 

3.1. Сприяння розвитку мережі 

молодіжних центрів 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

не 

потребує 

коштів 

- - - - - 

3.2. 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 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

міський 

бюджет 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

4 Створення 

умов для 

інтелектуаль-

ного самовдос-

коналення 

молоді, для 

4.1. Проведення молодіжних 

культурно-мистецьких, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких та 

інших заходів, спрямованих на 

підтримку талановитої та 

обдарованої молоді( в тому числі 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

міський 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 



дозвілля і 

творчого 

розвитку 

особистості 

вручення подарункових сувенірів, 

кубків, грамот та медалей) 

4.2. Проведення молодіжних 

культурно-мистецьких, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких та 

інших заходів з нагоди відзначення 

державних і релігійних свят, 

визначних і пам’ятних дат 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради, 

Відділ культури, 

туризму та 

релігій 

Бережанської 

міської ради 

міський 

бюджет 

40,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

4.3. Забезпечення участі молоді міста 

в обласних,  Всеукраїнських та 

Міжнародних молодіжних 

культурно-мистецьких, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких та 

інших заходах 

2021-

2025 

роки 

Відділ культури, 

туризму та 

релігій 

Бережанської 

міської ради, 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради, 

міський 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

4.4. Виплата стипендій міського 

голови обдарованій молоді міста 

згідно положення 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

міський 

бюджет 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

4.5 Відзначення Дня молоді, 

культурно-розважальних заходів, 

проведення святкових дискотек. 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

міський 

бюджет 

10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

 

 


