
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження міської Програми 
підтримки та розвитку молоді 

"Молодь Броварів" на 2011 - 2015 роки 

На виконання Закону України від 05.02.1993 № 2999-ХІІ "Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (зі 
змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 „Про 
затвердження Державної цільової програми "Молодь України" 
на 2009 - 2015 роки" (зі змінами від 03.11.2010 № 1015), рішення 
Київської обласної ради від 02.04.2009 №432-24-V "Про затвердження 
Комплексної програми підтримки та розвитку молоді Київської області 
на 2009 - 2014 роки "Молодь Київщини", рішення виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 23.12.2010 №729 " Про схвалення міської 
Програми підтримки та розвитку молоді "Молодь Броварів" на 2011 -
2015 роки", у зв'язку із закінченням терміну дії міської Програми 
підтримки молоді на 2008 - 2010 роки, затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 25.10.2007 р № 480-28-05, з метою 
створення сприятливих умов для самореалізації молоді в різних галузях, 
активне залучення молоді до реалізації молодіжної політики в місті, 
враховуючи рекомендації комісії з питань соціально - економічного та 
культурного розвитку бюджету, фінансів та цін, комісії з питань освіти, 
науки, культури та релігії, комісії з питань молодіжної політики та спорту, 
та керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську Програму підтримки та розвитку молоді "Молодь 
Броварів" на 2011 - 2015 роки (далі-Програма), що додається. 

2. Фінансовому управлінню, під час формування показників міського 
бюджету на відповідні роки, передбачати кошти на виконання заходів 
Програми виходячи з фінансового ресурсу бюджету міста. 

З Відділам, управлінням Броварської міської' ради, виконавцям 
Програми, при формуванні бюджету на 2011 та наступні роки передбачити 
фінансування на реалізацію Програми. 

4. Управлінням, відділам, службам Броварської міської ради, виконавцям 
Програми, забезпечити виконання заходів Програми. Про хід виконання 
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Програми інформувати відділ у справах сім'ї та молоді Броварської міської 
ради щокварталу до 25 числа останнього звітного місяця. 

5 Відділу у справах сім'ї та молоді щорічно в грудні місяці інформувати 
Броварську міську раду про хід виконання Програми. 

6 Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської ради 
від 25Л 0.2007 року № 480-28-05 «Про затвердження міської Програми 
підтримки молоді на 2008 - 2010 роки». 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від 
№ 
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І Актуальність Програми 

Становище молоді, її місце в системі політичних пріоритетів і 
е\спільних цінностей - важливий показник рівня розвитку міста. 

Молодіжна державна політика, на жаль, носить характер дотаційний, а 
саме - переважно кризові категорії молоді, на сьогодні, отримують увагу 
держави у формі грошових виплат, дотацій тощо. Звичайна ж молодь, яка не 
має статусів та є фізично здоровою залишається осторонь будь-якої уваги та 
часто, саме через це стає нездоровою морально та духовно. Як правило, 
представникам молодіжної громади потрібна не допомога, а сприяння, для 
них важливо бути почутими. Окрім того, при розробці державних програм, 
спрямованих на роботу з молоддю, популярними стають фрази «зробимо для 
молоді», «дамо молоді», «організуємо для молоді». Саме ці фактори активно 
формують у молоді споживацьке ставлення у питаннях співпраці з державою. 
Молодь не замислюється над наслідками своєї поведінки, а покладає всю 
відповідальність за це на державу, яка «повинна» допомогти, адже вони її 
громадяни. 

Системність роботи держави з молодцю повинна враховувати всі 
аспекти її самореалізації та спрямовувати їх у позитивному руслі» На 
сьогодні, існують субкультури, які, на жаль, не мають позитивного 
забарвлення, але є такими цікавими для молоді, а саме тому популярними: 
г о ги, сатаністи, емо та багато інших. Так, це форма самореалізації, але яким 
пози гивним ефектом вона наділена невідомо не лише дорослим людям, які є 
суб'єктами державної молодіжної політики, а й, нерідко, самій молоді. Через 
«незрозумілість» цих течій та відсутність інформації щодо можливої роботи з 
ними, вони, як правило, залишаються поза увагою і це призводить до 
збільшення кількості молодих людей, які приєднуються до негативно 
налаштованих груп - сатаністів, скінхедів тощо. Негативним є ще й те, що ці 
рухи впливають не лише на особистість молодої людини, а й на суспільство 
загалом, тому що ґрунтуються на засадах руйнування, а не створення. Саме 
через відсутність чи недоступність умов для самореалізації, молоді люди все 
більше звертаються до алкоголю та наркотиків, на сьогодні 85% населення 
віком від 14 до 35 років спробували, а 47% систематично вживають легкі 
наркотики; спостерігається тенденція збільшення кількості випадків суїциду 
серед молоді через невідповідність потреб та можливостей молодих людей, 
і іоч} ття непотрібності та неуважного ставлення до них. Відсутність 
систематичної роботи та спрямування на проведення масових заходів, які 
носять переважно розважальний характер, призводить до зникнення якісного 
результату реалізації основ державної молодіжної політики. 

Молоді люди — активна частка населення і тому не лише держава може 
допомогти молоді у вирішенні її проблем, а і молодь, в свою чергу, може 
допомогти державі зробити цей процес ефективним та результативним, а 
відповідно і економічно вигідним. 

Виділивши незначний відсоток власного бюджету міста на реалізацію 
молодіжної політики, можна суттєво збільшити коефіцієнт корисної дії в цій 
і алузі. Фінансовий ресурс повинен бути спрямований на вирішення 
конкретних проблем. Необхідним є впровадження механізму підтримки та 
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зал\ чення до процесу реалізації комплексних молодіжних програм 
громадських організацій та об'єднань, які мають суттєвий людський ресурс. 
Саме представники громадських організацій шляхом участі у конкурсі 
соціальних проектів та виконання державних замовлень на реалізацію 
програм матимуть змогу стати активними суб'єктами реалізації державної 
молодіжної політики. Крім того, актуальним питанням залишається 
відсутність професійних кадрів з числа молоді, які могли б бути залученими 
до роботи з різними категоріями населення. Підготовка та систематичне 
підвищення кваліфікації цих молодих людей дозволило б значно розширити 
спектр соціальних послуг, які влада може запропонувати мешканцям міста 
Бровари, залучити молодь до вирішення соціальних питань в органах 
виконавчої влади. 

У всьому світі вже давно існує термін, який в різних галузях формулює 
оцінку діяльності. Для молодіжної політики, цей термін - «соціальний ефект»: 
«правильні» інвестиції в молодь - запорука успішного майбутнього. 
Інвестиції, які в подальшому забезпечать великі дивіденди у вигляді 
згуртованої, дієздатної, відповідальної та соціально активної молоді, яка 
сприятиме розвитку та процвітанню міста Бровари. 

Враховуючи все вищевикладене та в зв'язку з необхідністю 
налагодження конструктивного діалогу між органами виконавчої влади та 
молодіжної громади міста, активізації молоді шляхом створення Молодіжної 
громадської ради при відділі у справах сім'ї та молоді Броварської міської 
ради, підвищення ефективності молодіжної політики обумовлюють 
необхідність розгляду та прийняття Броварською міською радою 
Міської програми підтримки та розвитку молоді «Молодь Броварів» на 2011-
2015 роки (далі - Програма). 

II, Мета та основні завдання Програми 

Мета Програми: створення сприятливих умов для самореалізації молоді 
в різних галузях, оперативне реагування та вирішення соціальних проблем 
молоді, активне залучення молоді до реалізації державної молодіжної 
почії ики в місті. 

Основними завданнями Програми є: 
- сприяння зайнятості молоді шляхом впровадження системи 

профорієнтації, створення умов для вторинної зайнятості молоді, 
забезпечення молоді першим робочим місцем, стимулювання молоді до 
підприємницької діяльності, розширення інформаційного поля молоді 
стосовно існуючих професій та попиту на них; 

- сприяння працевлаштуванню та молодіжному підприємництву шляхом 
розширення сфери зайнятості, професійної підготовки молоді та 
надання можливості реалізації молодіжних проектів; 
впровадження системних заходів стимулювання учнівської та 
студентської молоді до процесу здобуття освіти, підвищення 
кваліфікації, мотиваційних заходів для молодих педагогів; 
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залучення молоді до реалізації державної молодіжної політики, щодо 
соціальних програм та проектів, спрямованих на вирішення завдань 
поставлених програмою; 
створення комплексної системи соціального захисту представників 
молодіжної громади пільгових категорій, надання соціальної допомоги 
та підтримки молоді, яка знаходиться в кризі; 
створення умов для забезпечення соціальної допомоги та формування 
здорового способу життя серед всіх категорій молоді міста; 
сприяння творчій самореалізації та всебічному розвитку молоді, 
підтримка молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності, 
впровадження заходів стимулювання підвищення культурного рівня 
молоді; 
впровадження механізму інформування молодіжної громади засобами 
масової інформації та Інтернет ресурсу; 
активізація зусиль на утвердження в суспільній свідомості, а саме в 
свідомості молоді міста, цінностей інституту сім'ї, розуміння 
визначальної ролі сім'ї в житті суспільства, вихованні відповідального 
батьківства і підвищення авторитету і стійкості шлюбу; 
сприяння духовному і фізичному розвитку молоді міста, високої 
патріотичної свідомості, національної гідності, формування і розвиток 
мотивації, спрямованої на підготовку до виконання громадського і 
конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів 
України. 

III. Очікувані результати Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 
розширити мережу молодіжних громадських організацій міста, 
створити умови для реалізації ними державної молодіжної політики; 

- оптимізувати умови для повноцінної самореалізації молоді, реалізації її 
творчого потенціалу; 
стимулювати молодих людей до ведення підприємницької діяльності, 
розширення мережі молодіжних підприємств; 
підвищувати рівень популярності освіти, стимулювати молодь до 
здобуття вищої освіти та роботи за спеціальністю; 
популяризувати волонтерський рух, створювати волонтерські загони в 
місті; 
створити функціональну систему забезпечення молоді житлом; 
утвердити в свідомості молоді міста цінності інституту сім'ї, розуміння 
визначальної ролі сім'ї в житті суспільства, виховання відповідального 
батьківства і підвищення авторитету і стійкості шлюбу; 
підвищити національну гідність, патріотичну свідомість; 
створити розгалужену структуру клубів історико - патріотичного та 
військово - патріотичного виховання; 



підвищити творчу самореалізацію та всебічний розвиток молоді, 
підвищити молодіжні ініціативи у різних сферах життєдіяльності та 
розвиток заходів стимулювання підвищення культурного рівня молоді; 
розвивати молодіжний туризм. 

IV. Основні цільові групи 

Об'єкт Програми: молодь віком від 14 до 35 років (включно) -
мешканці міста; об'єднання громадян, молодіжні громадські організації, які 
зареєстровані та діють на території міста, мета діяльності яких повністю або 
частково співпадає з основною метою Програми. 

Суб'єкт Програми: органи місцевого самоврядування, комунальні 
> станови і заклади міста Бровари, установи та заклади, які входять до 
соціальної інфраструктури міста, молодіжні громадські організації та 
об'єднання громадян 14 - 35 років, які працюють на території міста, молодь 
тком від 14 до 35 років. 

V» Механізм реалізації Програми 

Основна частина завдань Програми здійснюється шляхом впровадження 
заходів відповідно до плану реалізації Програми на міському рівні. 

Виконання завдань, передбачених Програмою, покладено на управління, 
відділи, служби та центри Броварської міської ради. 

Головним координатором реалізації заходів Програми є відділ у справах 
сім'ї та молоді Броварської міської ради. 

Впровадження даної Програми дасть можливість об'єднати зусилля 
структурних підрозділів, молоді міста та забезпечити комплексний підхід у 
вирішенні основних завдань Програми. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок та в межах 
коштів, передбачених у бюджеті міста, та інших джерел не заборонених 
законодавством. 

Фінансування з міського бюджету здійснюється відповідно до кошторису 
витрат, який є додатком до цієї Програми. 



VI. Основні заходи щодо реалізації Програми 

1. Активізація участі молоді у прийнятті рішень у галузі 
молодіжної політики. Підтримка молодіжних та дитячих громадських 
орі анізацій, органів учнівського та студентського самоврядування* 

1.1. Забезпечення діяльності координаційної ради з питань молодіжної 
політики при Броварському виконавчому комітеті, розроблення плану її 
діяльності. 

Відділ у справах сім'ї та молоді 
Постійно 

1.2. Сприяння створенню органів учнівського та студентського 
самоврядування. 

Управління освіти, 
відділ у справах сім'ї та молоді 
Постійно 

І 3. Здійснення моніторингу діяльності органів студентського 
самоврядування, студентських та молодіжних рад, координаційної ради з 
її її і ань молодіжної політики. 

Відділ у справах сім'ї та молоді 
Щопівроку 

1.4. Участь у навчанні лідерів молодіжних та дитячих громадських 
організацій, лідерів органів учнівського та студентського самоврядування, 
науково-практичних конференціях та семінарах щодо налагодження 
соціального партнерства між громадськістю та органами державної влади 
ТОЩО. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
управління освіти 
Щороку 

1.5. Участь у громадських слуханнях щодо вирішення актуальних 
молодіжних питань. 

Відділ у справах сім'ї та молоді 
Постійно 

1.6. Участь у виїзних навчальних семінарах, тренінгах, конференціях 
для активної молоді, лідерів та активістів дитячих, молодіжних громадських 
організацій, органів учнівського та студентського самоврядування, які 
проводить управління у справах сім'ї та молоді Київської 
облдержадміністрації. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
управління освіти, 
молодіжні громадські організації 
(за згодою) 
Постійно 



1.7. Проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток 
молодіжних радіо - і телепроектів. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
міськрайонне радіомовлення, 
КП «Телестудія «Наше місто» 
2011 - 2 0 1 5 роки 

1.8. Проводення інформаційних заходів, спрямованих на 
популяризацію та розвиток молодіжних рухів міста. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
ЗМІ міста 
Постійно 

1.9. Участь у щорічному обласному конкурсі проектів програм, 
розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями стосовно 
ді тей, молоді та сім'ї. 

Відділ у справах сім'ї та молоді 
Щороку 

1.10. Забезпечення проведення міського конкурсу проектів програм, 
розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями стосовно 
дітей, молоді та сім'ї. 

Відділ у справах сім'ї та молоді 
Щороку 

1.11. Забезпечення проведення стажування молоді з повною вищою 
освітою чи такої, що закінчує вищі навчальні заклади, при виконавчому 
комітеті Броварської міської ради. 

Відділ з кадрових питань 
Щопівроку 

1.12. Забезпечення участі активної молоді в обласних форумах, 
конференціях, що спрямовані на вирішення актуальних молодіжних питань. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
відділ культури, 
управління освіти 
Постійно 

1.13. Налагодження системи міжобласного і міжрайонного 
молодіжного та студентського обміну, сприяння залученню молоді до участі в 
обласних молодіжних мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких 
заходах. 

Управління освіти, 
відділ у справах сім'ї та молоді, 
відділ культури, 
відділ фізичної культури та спорту 
Постійно 



1.14. Запровадження практики включення представників молодіжних 
громадських організацій до складу комісій органів місцевого самоврядування 
з питань молодіжної політики. 

Відділ у справах сім'ї та молоді 
2011-2015 роки 

1.15. Проведення напередодні державних свят - Дня молоді та Дня 
студента заходів, що сприяють підвищенню інтересу молоді до проблем 
державотворення, розвитку демократії та громадянського суспільства, участі 
молоді у реалізації державної молодіжної політики. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
відділ культури, 
відділ фізичної культури та спорту, 
управління освіти 
Щороку 

2. Розвиток економічної активності молоді. Розширення сфери 
зайнятості. Професійна підготовка молоді. 

2.1. Вивчення стану кадрового забезпечення провідних підприємств 
міста (з урахуванням вікового цензу працівників), їх потреби у працівниках 
відповідних професій і кваліфікації на найближчі роки. 

Управління праці та соціального 
захисту населення, 
управління освіти, 
міськрайонний базовий центр 
зайнятості. 
2011-2015 роки 

2.2. Реалізація програми проведення літніх трудових таборів для 
молоді віком від 14 до 18 років та сезонних трудових загонів для молоді, 
віком від 18 до 35 років, шляхом залучення на підприємства міста. Сприяння 
створенню та організації діяльності молодіжних трудових загонів, у тому 
числі для збереження і відновлення памяток історії та об'єктів культурної 
спадщини. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
відділ культури, 
міськрайонний базовий центр 
зайнятості 
2011-2015 роки 

2.3. Надання профорієнтаційних послуг молоді з числа незайнятого 
населення шляхом оперативного інформування про потреби ринку праці у 
працівниках відповідних професій та кваліфікації. 

Міськрайонний базовий центр 
зайнятості 
Постійно 
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2.4. Сприяння розвитку мережі молодіжних центрів праці, бізнес-
центрів, у тому числі тих, що створені вищими навчальними закладами та 
молодіжними громадськими організаціями. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
управління освіти, 
міськрайонний базовий центр 
зайнятості 
Постійно 

2.5. Організація виставок, ярмарок вакансій, семінарів, конференцій, 
*асіпань за „круглим столом" тощо з питань забезпечення належної зайнятості 
та підтримки підприємницьких ініціатив молоді. 

Міськрайонний базовий центр 
зайнятості, 
відділ у справах сім'ї та молоді 
Щороку 

2 6. Створення банку даних підприємств, у яких є потреба у 
іимчасових та сезонних працівниках, з метою організації та проведення 
оплачуваних громадських робіт для молоді, яка має намір працювати у 
вільний від навчання час. 

Міськрайонний базовий центр 
зайнятості, 
управління праці та соціального 
захисту населення 
Щороку 

2.7. Проведення моніторингу працевлаштування випускників 
навчальних закладів державної та комунальної форм власності м. Бровари, 
потреба в яких була заявлена підприємствами-заявниками. 

Управління праці та соціального 
захисту населення, 
управління освіти, 
міськрайонний базовий центр 
зайнятості. 
Щороку 

3. Формування національної свідомості, 
патріотичне виховання молоді. 

3.1. Проведення тематичних лекцій, семінарів, круглих столів, 
форумів, заходів, головною ідеєю яких буде популяризація традицій, звичаїв, 
побуту нашого народу, відродження українських сімейних цінностей. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
управління освіти, 
відділ культури 
Постійно 
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3.2. Участь в обласних походах та експедиціях, наметових містечках 
національно-патріотичної тематики для молоді. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
управління освіти, 
відділ культури 
Постійно 

3.3. Участь у Всеукраїнських та обласних фестивалях етнічної музики 
та фольклору. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
управління освіти, 
відділ культури 
Постійно. 

3.4. Проведення військово-патріотичних акцій, табірних зборів, 
спартакіад з військово-прикладних видів спорту, для допризовної молоді. 

Об!єднаний міський військовий 
комісаріат, 
відділ у справах сім'ї та молоді, 
відділ культури, 
управління освіти 
квітень - травень 2011 -2015 років 

3.5. Сприяння розвитку молодіжного туризму по історичних місцях 
Київщини та проведення етнографічних, історико - пошукових та краєзнавчих 
експедицій із залученням військово-патріотичних клубів та об'єднань. 

Відділ культури, 
управління освіти, 
відділ у справах сім'ї та молоді 
Постійно 

3.6. Проведення заходів для юнаків, які призиваються до лав Збройних 
Сил України з відвідуванням військових частин міста. Проведення акцій 
"День призовника", "Я іду в армію". 

Об'єднаний міський військовий 
комісаріат 
жовтень та травень 2011-2015 років 

3.7. Сприяння популяризації та ровитку пластового (скаутського) руху 
в місті. 

Управління освіти, 
відділ у справах сім'ї та молоді 
Постійно 
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4. Підтримка обдарованої молоді, сприяння творчому, 
інтелектуальному та духовному розвитку дітей і молоді. 

Організація змістовного дозвілля. 

4.1. Забезпечення своєчасного виявлення, соціальної підтримки та 
створення умов для навчання і розвитку обдарованих дітей. 

Управління освіти, 
відділ культури, 
відділ у справах сім'ї та молоді, 
від діл фізичної культури та спорту 
Постійно 

4.2. Забезпечення щорічного вручення молодіжних премій міського 
голови кращим представникам молоді міста Бровари, з нагоди відзначення 
Дня молоді. 

Відділ у справах сім'ї та молоді 
Щороку 

4.3. Створення та поновлення електронної бази даних талановитої 
молоді, що мешкає в місті. 

Відділ культури, 
управління освіти, 
відділ у справах сімї та молоді 
Постійно 

4.4. Проведення міського чемпіонату КВК серед студентських команд 
ВНЗ міста. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
відділ культури 
Щороку 

4.5. Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді в міжобласних, 
міжрайонних конкурсах, фестивалях тощо. 

Управління освіти, 
відділ у справах сім'ї та молоді, 
відділ культури, 
відділ фізичної культури та спорту 
Постійно 

4.6. Участь в заходах, спрямованих на розвиток міжнародного 
молодіжного обміну між навчальними закладами, дитячими та молодіжними 
громадськими організаціями. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
управління освіти 
Постійно. 
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4 7. Участь в обласному конкурсі серед молодих вчених на кращий 
проект соціально-економічного, науково-технічного, інтелектуального, 
культурного та духовного розвитку молоді. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
управління освіти 
Постійно. 

4.8. Забезпечення розповсюдження спеціальних методичних 
посібників, науково-популярної літератури, фільмів, відеороликів з питань 
підтримки обдарованої молоді, сприяння творчому, інтелектуальному та 
духовному розвитку, організації змістовного дозвілля дітей та молоді. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
управління освіти 
Постійно 

4.9. Забезпечення ефективної діяльності спеціалізованих навчальних 
складів, поліпшення умов їх матеріально-технічного, фінансового 
забезпечення. 

Управління освіти, 
відділ культури, 
відділ фізичної культури та спорту, 
від діл у справах сім'ї та молоді 
Постійно 

4.10. Проведення інтелектуально-спортивної гри "Євро quest" з нагоди 
відзначення Дня Європи. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
управління освіти 
Щороку 

4.11. Проведення міського заходу - шоу - програми «Кохання з першого 
погляду», присвяченого Дню Святого Валентина. 

Відділи культури, 
відділ у справах сім'ї та молоді 
Щороку 

4.12. Проведення щорічного конкурсу «Молода сім'я року» з нагоди 
відзначення Дня сім'ї. 

Відділи культури, 
відділ у справах сім'ї та молоді 
Щороку 

4ЛЗ. Проведення заходів з нагоди відзначення Дня молоді та Дня 
сіудента. 

Відділи культури, ' 
від діл у справах сім'ї та молоді 
Щороку 
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4Л 4. Проведення для студентської молоді новорічних та Різдвяних свят. 
Відділ у справах сім'ї та молоді, 
відділ культури 
Щороку 

4.15. Забезпечення виплати стипендій міської ради кращим студентам 
В1 ІЗ міста. 

Відділ у справах сім'ї та молоді 
Щороку 

4.16. Організація міських конкурсів, фестивалів, пленерів, виставок, 
оглядів, чемпіонатів, кубків КВН та інших заходів для творчообдарованих 
/птей га молоді міста. 

Управління освіти, 
відділ у справах сім'ї та молоді, 
відділ культури, 
відділ фізичної культури та спорту 
Постійно 

5. Формування здорового способу життя та профілактика 
негативних явищ у молодіжному середовищі. 

5.1. Сприяння діяльності центрів реабілітації наркозалежної молоді всіх 
форм власності, що діють на території міста. 

Спеціальний заклад «Броварський 
міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді» 
Постійно 

5.2. Проведення щорічного медичного обстеження неповнолітніх дітей 
і а студентської молоді. 

Центральна районна лікарня 
Щороку 

5.3. Здійснення моніториніу виконання діючих законодавчих актів у 
галузі попередження пияцтва, алкоголізму та наркоманії серед неповнолітніх. 

Броварський МВ (з обслуговування 
м. Бровари та Броварського 
району) ГУ МВС України у 
Київській обл., 
відділ у справах сім'ї та молоді, 
Спеціальний заклад «Броварський 
міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді», дітей та 
молоді, 
служба у справах дітей, 
центральна районна лікарня 
Щоквартально 
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5.4. Впровадження навчальних програм проти ВІЛ/СНІДу, які 
пропагують здоровий спосіб життя, відповідальне ставлення до власного 
здоров'я, профілактику шкідливих звичок. 

Управління освіти, 
спеціальний заклад «Броварський 
міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді» 
Постійно 

5 5. Проводити бесіди, тренінги, лекції тощо, щодо профілактики 
негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі. 

Управління освіти, 
спеціальний заклад «Броварський 
міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді» 
Постійно 

5 6 Організація тематичних виставок, культурно-мистецьких, 
ічформаційно-просвітницьких заходів, акцій тощо, які спрямовані на 
попередження негативних явищ серед молоді. 

Спеціальний заклад «Броварський 
міський центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді», управління 
освіти, 
відділ культури, 
відділ фізичної культури та спорту, 
відділ у справах сім'ї та молоді, 
Броварський МВ (з обслуговування 
м. Бровари та Броварського району) 
ГУ МВС України у Київській обл.. 
Постійно 

5.7. Систематичне проведення семінарів для вихователів, учителів та 
практичних психологів усіх типів загальноосвітніх, професійно-технічних та 
вищих навчальних закладів з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, вживання 
алкоголю та наркотиків серед дітей, учнівської та студентської молоді. 

Управління освіти, 
центральна районна лікарня, 
спеціальний заклад «Броварський 
міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді» 
Щопівроку 

5.8. Забезпечення діяльності „Шкіл волонтерів", студентських 
соціальних служб. 

Спеціальний заклад «Броварський 
міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді», 
відділ у справах сім'ї та молоді, 
управління освіти 
Постійно 
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5.9. Розповсюдження соціальної реклами з питань пропаганди здорового 
способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі, 
НІЛІ О'І овки молоді до сімейного життя. 

Спеціальний заклад «Броварський 
міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді», 
центральна районна лікарня, 
відділ у справах сім'ї та молоді 
Постійно 

5.10. Забезпечення проведення щорічного конкурсу соціальної реклами 
з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних 
проявів у молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного життя. 

Спеціальний заклад «Броварський 
міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді» 
Щороку 

5.11. Проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби з 
іюіюнопалінням, Всесвітнього дня боротьби з наркоманією та Дня боротьби 
<і СИІДом. 

Спеціальний заклад «Броварський 
міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді», 
управління освіти, 
відділ у справах сім'ї та молоді 
Щороку 

5.12. Надання консультативної, психолого-педагогічної допомоги 
неповнолітнім та молоді у навчальних закладах. 

Управління освіти, 
відділ у справах сім'ї та молоді, 
Спеціальний заклад «Броварський 
міський центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді», центральна 
районна лікарня, Броварський МВ (з 
обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) ГУ МВС 
України у Київській обл. 
Постійно 

5.13. Здійснення соціального супроводу молоді та неповнолітніх, що 
відбули покарання і звільнилися з місць позбавлення волі. 

Броварський МВ (з обслуговування 
м. Бровари та Броварського району) 
ГУ МВС України у Київській обл., 
Спеціальний заклад «Броварський 
міський центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді» 
Постійно 
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5.14. Забезпечення діяльності служби соціально-профілакіичної роботи. 
Спеціальний заклад «Броварський 
міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді» 
Постійно 

5.15. Проведення перевірки стану дотримання розважальними 
закладами у місцях масового відпочинку громадян вимог законодавства з 
питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. 

Броварський МВ (з обслуговування 
м. Бровари та Броварського 
району) ГУ МВС України у 
Київській обл., 
служба у справах дітей, 
відділ у справах сім'ї та молоді, 
Спеціальний заклад «Броварський 
міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді» 
Постійно 

5 16. Сприяння молодіжним громадським організаціям міста у 
проведенні конференцій, семінарів, тренінгів, „круглих столів" з питань 
правової освіти молоді. 

Управління юстиції, 
відділ у справах сім'ї та молоді 
Постійно 

5 17. Здійснення освітньо-виховних заходів з правової освіти молоді 
міста та висвітлення їх в засобах масової інформації. 

Управління освіти, 
управління юстиції, 
відділ у справах сім'ї та молоді 
ЗМІ міста 
Постійно 

5 18. Організація дитячо-юнацьких спортивних турнірів, матчів, 
туристсько-спортивних заходів (зльоти, олімпіади, першості, чемпіонати, інші 
види змагань) для учнівської та студентської молоді тощо. 

Управління освіти, 
відділ фізичної культури та спорту 
Постійно 

5.19. Сприяння створенню фізкультурно-оздоровчих клубів та секцій на 
базі закладів освіти та позашкільних навчально-виховних закладів. 

Управління освіти, 
відділ фізичної культури та спорту 
Постійно 
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5.20. Участь в обласних семінарах-тренінгах для працівників 
соціальної сфери, представників громадських, благодійних та релігійних 
організацій, діяльність яких спрямована на формування здорового способу 
кипя і профілактику негативних явищ у дитячому та молодіжному 

середовищі. 
Відділ у справах сім'ї та молоді, 
управління освіти, 
Броварський МВ (з обслуговування 
м. Бровари та Броварського 
району) ГУ МВС України у 
Київській обл., 
Спеціальний заклад «Броварський 
міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді» 
Постійно 

6* Соціальні гаранти та забезпечення молоді житлом. 

6.1. Сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва. 
Земельний відділ, відділ з 
житлових питань 
Постійно 

6 2. Виділення ділянок під будівництво житла для молодих сімей та 
одиноких молодих громадян. 

Земельний відділ 
Постійно 

Міський голова І.В.Сапожко 
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Кошторис витрат на фінансування міської програми підтримки та розвитку молоді «Молодь Броварів» 
на 2011 - 2015 роки 

№ 
з/п 

Термін 
виконання 

№ 
з/п 

Програми Термін 
виконання 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 
В с ь о г о із м і с ь к о г о б ю д ж е т у : 
тис. грн. 

2011-2015 роки 213.8 219.5 227.5 231.5 239.5 

Розділ 1. Пункт 1.10 
Забезпечення проведення міського конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними та дитячими 

громадськими організаціями стосовно дітей, молоді та сім'ї 

Показники виконання: Щороку 
тис грн 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
КІЛЬКІСТЬ молодіжних та дитячих громадських організацій, які за 
рішенням комісії визначені переможцями конкурсу 

1 1 1 1 1 

середня вартість» грн 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

Розділ 1. Пункт 1 13 
Налагодження системи міжобласного і міжрайонного молодіжного та студентського обміну, сприяння 

залученню молоді до участі в обласних молодіжних мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких 
заходах. 

Показники виконання: Щороку 
тис грн 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
КІЛЬКІСТЬ з а х о д і в , о д 2 2 2 2 2 
КІЛЬКІСТЬ учасників, чол 20 20 20 20 20 
середня вартість, грн 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Розділ 4. П> нкт 4 2 
Вручення молодіжних премій міського голови кращим представникам молоді міста Бровари, з нагоди 

відзначення Дня молоді 

Показники виконання: Щороку 
тис ірн 37,5 5,0 5,0 7,5 10,0 10,0 
КІЛЬКІСТЬ молодіжних премій, од 5 5 5 5 5 
середня вартість, грн 1000,0 1000,0 1500,0 2000,0 2000,0 

Розділ 4. Пункт 4.4 Проведення міського чемпіонату КВК серед студентських команд ВНЗ міста 

Показники виконання: Щороку 
тис грн 54,8 10,8 11,0 11,0 11,0 11,0 
КІЛЬКІСТЬ з а х о д і в , о д 5 1 1 1 1 1 
КІЛЬКІСТЬ к о м а н д - у ч а с н и ц ь 25 5 5 5 5 5 
КІЛЬКІСТЬ охоплених осіб 2500 < 500 500 500 500 500 
середня вартість послуги, грн 21,6 22,0 22,0 22,0 22,0 



Розділ 4. Пункт 4.15 
; - 1 • ' Виплата стипендій міської ради кращим студентам ВНЗ міста 

Показники виконання: Щороку 
тис. грн 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
кількість стипендій за результатами зимової сесії» чол (6 місяців) 10 10 10 10 10 
середня вартість послуги на місяць одній особі» грн 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
кількість стипендій за результатами літньої сесії, чол (6 МІСЯЦІВ) 10 10 10 10 10 
середня вартість послуги на місяць одній особі» грн 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Розділ 5. Пункт 5.6 
Організація тематичних*виставок, культурно-мистецьких, інфбрмаційно-просвітницьких заходів, акцій 

тощо, які спрямовані на попередження негативних явищ серед молоді 
Показники виконання: Щороку 
тис грн 32,0 6,00 6,00 6,50 6,50 7,00 
кількість проведених заходів 25 5 5 5 5 5 
кількість охоплених осіб 325 65 65 65 65 65 
середня вартість послуги» грн 92,3 92.3 100,0 100,0 107,6 

Розділ 5. Пункт 5.9 
Розповсюдження соціальної реклами з питань пропаганди здорового способу життя» профілактики 

негативних проявів у молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного життя 

Показники виконання: Щороку 
тис. грн 27,0 5,00 5,00 5,50 5,50 6,00 
кількість виготовленної сошально-рекламної продукції, шт 3250 650 650 650 650 650 
середня вартість послуги, грн 7,7 7,7 8,4 8,4 9,2 

Розділ 5. Пункт 5.10 
Забезпечення проведення щорічного конкурсу соціальної реклами з питань пропаганди здорового способу 

життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного життя 

Показники виконання* Щороку 
тис. грн 27,0 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 
кількість охоплених осіб 150 ЗО ЗО ЗО ЗО 10 
середня вартість послуї и, грн 166,6 166,6 200,0 200,0 243.3 

Розділ 5. Пункт 5.11 
Проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалшням, Всесвітньою дня боротьби з 

наркоманією та Дня боротьби зі СНІДом 

Показники виконання: Щороку 
тис. грн 26,0 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 
кількість проведених заходів 10 2 2 2 2 2 
кількість охоплених осіб 910 182 182 182 182 182 
середня вартість послуги, грн 21,9 27,4 27,4 32,9 32,9 



Розділ 4. Пункт 4.10 
Проведення інтелектуально-спортивної гри "Євро quest" з нагоди відзначення Дня Європи 

Показники виконання: Щороку 
тис. грн 28,0 3,5 3,5 6,0 6,0 9,0 
кількість заходів 5 1 1 1 1 1 
кількість охоплених осіб 470,0 60 60 100 100 150 
середня вартість послуги, грн 58,3 58,3 60,0 60,0 60,0 

Розділ 4. Пункт 4.11 
Проведення міського заходу - шоу - програми «Кохання з першого погляду», присвяченого Дню Святого 

\ , * , Валентина " -

Показники виконання: Щороку 
тис грн 28,0 5,0 5,0 6,0 6,0 9,0 
кількість заходів 5 1 1 1 1 1 
кількість учасників заходу, чол ЗО 6 6 6 6 6 
кількість охоплених осіб 2500,0 500 500 500 500 500 
середня вартість послуги, грн 10,0 10,0 12,0 12,0 18,0 

Розділ 4. Пункт 4.12 
Проведення щорічного конкурсу «Молода сім'я року» з нагоди відзначення Дня сім'ї 

Показники виконання: Щороку 
тис грн 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
кількість заходів 5 1 1 1 1 І 
кількість учасників заходу, чол 120 24 24 24 24 24 
кількість охоплених осіб 2500 500 500 500 500 500 
середня вартість послуги, грн 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Розділ 4. Пункт 4.13 
Проведення заходів з нагоди відзначення Дня молоді та Дня студента 

Показники виконання: Щороку 
тис. грн 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
кількість проведених заходів до Дня молоді 5 1 1 1 1 1 
кількість охоплених осіб 5000 1000 1000 1000 1000 1000 
середня вартість послуги, грн 20,0 20,0 20,0 20,0 20.0 
Показники виконання: Щороку 
тис.грн 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
кількість проведених заходів до Дня студента 5 1 1 1 1 1 
кількість охоплених осіб 5000 1000 1000 1000 1000 1000 
середня вартість послуги, грн 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Розділ 4. Пункт 4.14 
Проведення для студентської молоді новорічних та Різдвяних свят 

1 1 
Показники виконання: Щороку 
тис. грн 96,1 16,05 20,0 20,0 20,0 20,0 
кількість проведених заходів 5 1 1 1 1 1 
кількість охоплених осіб 2500,0 500 500 500 500 500 
середня вартість послуги, грн 32,1 40,0 40,0 40,0 40,0 
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Розділ 5. Пункт 5.14 
Забезпечення діяльності служби соціально-профілактичної роботи ' - . 

^ і . Ч; - . ' г* V 
, \ - 1 і с« N « 

Показники виконання: Щороку 
тис. грн 20,0 3,00 4,00 4,00 4,50 4,50 
кількість охоплених осіб 710 142 142 142 142 142 
середня вартість послуги, грн 21,1 28,1 28,1 31,6 31,6 

Міський голова І В Сапожко 


