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ПІДТРИМКИ молоді на 2008 - 2010 роки 
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На виконання Указу Президента України від 06.10.99 N!!I284/99 
«Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної 
політики та підтримки молодіжних громадських організацій», Законів 
України «Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004 -
2008 роки», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 
в Украіні», розпорядження голови Київської обласної державної 
адміністрації від 30.03.2007 року Х!! 117-1 O-V «Про затвердження обласної 
програми підтримки молоді в Київській області на 2007 - 2008 роки», 
з метою поліпшення соціально-економічного становища молоді, більш 
широкого ЇЇ залучення до участі у громадському житті, забезпечення 
всебічного врахування потреб і запитів молоді міста, враховуючи 
рекомендації постійних комісій з питань соціально - економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, комісії з ryм~ітарних 
питань, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядування в Украіні» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму підтримки молоді на 2008 - 2010 роки 
(далі - Програма), що додається. . 

2. Фінансовому управлінню на наСТУПНІ роки передбачити 
фінансування заходів Програми ~ Me~ax затвердженого ко.шт~рису: 

3. Відділу у справах сім'ї та МОЛОДІ ЗДІиснювати КООРДИН~ІЮ захОДІВ 
щодо виконання Програми і ~~рі.ЧНО ~o І-го грудня, Інформувати 
виконавчий комітет БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради. 
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Зміст Програми 
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І. Актуальність Програм .. 

Становище моло і··· . . . ... д, 11 МІсце в системі політичних пріоритетів і 
СУСПІЛпЬНИХ ЦІнностеи - важливий показник рівня розвитку міста. 

Роте актуальними проблемами .. • для знаЧНОІ частини молодих громадян 
все ще ~алишаються саМОІдентифікації, безробіття, залежності насильство 
. УТНІСТЬ доступни . " ВІДС . х МОЛОДІЖНИХ закладів, особливо за місцем проживання, 
зростання СОЦІально небезпечних хвороб, у першу чергу ВІЛ-інфекції, Сніду 
та туберкульозу. 

Також, БОЛЮЧОIО проблемоlO для молоді міста залишається питання 
забезпечення житлом . 

. 3 oг~дy ~.a викладене вище є потреба посилення координації зусиль 
оргаНІВ МlсцеВОI влади та громадськості у сфері забезпечення соціального 
становлення і розвитку молоді, реалізації її конституційних прав та свобод, 
підвищення ефективності державної молодіжної політики на міському рівні 
обумоВJПOЮТЬ необхідність прийняття цієї Програми. 

п. Мета та основні завдання Програми 

Мета ПРОІрами: створення сприятливих соціальних, економічних, 
фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і 
самореалізації молоді, розв'язання її нагальних потреб. 

Основними завданнями Програми є: 
спрИЯННJI ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства; 
розширення її участі у формуванні та реалізації державної політики 
щодо розв'язання соціальних потреб молоді; 
підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій У реалізації 
програм, спрямованих на вирішення проблем молоді; 
спрИЯННJI зайнятості молоді, поліпшення ії добробуту; 
профілактика негативНИХ явищ. та формування здорового способу 
життя у молодіжному сереДОВИЩІ; 
створення системи стимулювання ~нтел~кту~но і творчо обдарованих 
дітей та молоді, педагогічних працIВНИЮВ, ЯКІ ІХ навчають. 

ш. Очікувані результаТl1 Програми 

Виконання Програми дасть змогу: . . 
_ залучати молодь до СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО, політичного та 

культурного життЯ міста; . .. ... .. 
И молодіжні та ДИТЯЧІ громадсью органІзацІІ до активНОІ стимуmoват б .... .. , .. 

. ішенні соціальНИХ про лем ДІтеи, МОЛОДІ та СІМ І; 
учаСТІ у вир .. . . . активність підпрИЄМНИЦЬКОl Д1JIЛЬНОСТІ молодих громадян; 
шдвищити .. 

Ф еалізов~ати творчий потеНЦІал МОЛОДІ; 
е ективно р 'J - •• ... 
формувати морально-правову куль~у МОЛОДІ та. ЗДІиснювати 
профілактику негативНИХ явищ У МОЛОД1ЖНому сереДОВИЩІ; 
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здійснювати духовни~ і фізичний розвиток молоді, виховувати у неі 
почуття громадяНСЬКОl самосвідомості та патріотизму; 

розвивати та поглиблювати міжобласні та міжрегіональні молодіжні 
контакти. 

IV. Перспективні наслідки реалізації Програми 

співпраця молодіжних і громадських організацій; 
розширення мережі підліткових клубів за місцем проживання; 
зростання показників народжуваності; 

збільшення кількості зареєстрованих шлюбів; 
поліпшення організаційного, інформаційного і науково-методичного 
забезпечення реалізації міської програми у сфері підтримки молоді; 

зменшення ВІЛ-інфікованої, алко- та наркозалежноі молоді; 

налагодження співпраці між учнівським та студентським 

самоврядуванням. 

v. Основні цільові групи 
молодь віком від 14 до 35 років; 
молодь із соціально незахищених категорій сімей; 
алко - , наркозалежна молодь; 
ВІЛ-інфікована молодь; 

учнівська та студентська молодь; 

непрацююча молодь; 

молодіжні та дитячі громадські організаціі; . . , .. 
студентсью С1М 1. 

VI. Фінансування Програми 

Фінансування Програми може здійснюватися із різних джерел: 
- кошти із міського бюджету; 
- спонсорські кошти; 
_ кошти, отримані від грантів, тощо. . .. 
Ф. з міського бюджету ЗДІИСНЮЄТЬСЯ відповідно до 
1Нансування . .. П грами 

кошторису витрат, який є додатком до ЦІЄl ро . 

. ... партнери щодо реалізації Програми 
vп. ОргаНІзаЦІІ -

.. . громадські організаціі; 
МОЛОД1ЖН1 та ДИТЯЧ1 . . .. 

- M~apoднi неУРб ЯДОВ~ ~~~ан~Зр=~зація <<Благодійний фонд СОС 
- Міжнародна лагодш 

ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО»; ... . у .... 
б їйноі організаціі « КОЖН1И ДИТИН1» в КРаІНl, 

_ ПредставницТВО лагод . 
Благодійна організація «Будинок ЖИ'ІТЯ», 

Б о.... фонд «Скарбниця»; . 
- лагОД1йНИИ .. Об'єднання громадян «ДухОВНІСТЬ». 

Громадська орган1Зацш « 
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VIП. Основні орган· ..... 
IзаЦІІIНІ заХОДl1 ПрограМl1 

1. Активізація участі моло· ..... 
молодіжної політики. ПіДТРІІмка мДІ у. ПРИИНЯТТІ РІшень у галузі 

• • ОЛОДІЖНІІХ та ДИТЯЧИХ о • • ... 
оргаНІВ УЧНІВСЬКОГО та PrvД ргаНlзаЦIII, 

--ОТ, ентського самоврядування. 

~ .1. .. Забе~печення діяльності координаційної ради з питань 
МОЛОД~Н?1 ПОЛІТ~КИ при Броварському виконавчому комітеті розроблення 
плану 11 ДІЯЛЬНОСТІ. ' 

Відділ У справах сім'ї та 
молоді 

Постійно 

1.2. Сприяння створенню органів УЧНІ·ВСЬКОГО та студентського 

самоврядування. 

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

1.3. Здійснення моніторингу діяльності органів студентського 
самоврядування, студентських та молодіжних рад, координаційної ради з 
питань молодіжної політики. 

Відділ у справах сім'ї та 
молоді 
Щоквартально 

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 моло
ді, Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
управління освіти 
Постійно 

1.6. Участь у виїзних навqаль~~ семінарах, тpeHi~гax, конференціях 
для активної молоді, лідерів та актИВІСТІВ дитячих, МОЛОДІЖНИХ ГPOMaдcь~ 
організацій, органів учнівського та студентського самоврядування, ЯКІ 



проводить управління 
облдержадміністрації. 

у справах сім '·1· та молоді Київської 

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

1.7. Участь у щорічному обласному кон· . б. КУРС1 проеКТ1В програм, 

розро лених МОЛОД1ЖНИМИ та дитячими громадськими організаціями 
стосовно дітей, молоді та сім'ї. 

Відділ у справах сім'ї та 
молоді 

Щороку 

1.8. Започаткування та 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 

1.10. Започаткування та забезпечення проведення при міськвиконкомі 
стажування молоді з повною вищою освітою чи такої, що закінчує вищі 
навчальні заклади. 

Відділ з кадрових питань, 

організаційний відділ 
Щопівроку 

1.11. Забезпечення участі активної молоді в обласних форумах, 
конференціях, що спрямовані на вирішення акту~ь~их молодіжних питань. 

В1ДДШИ культури, у справах 

сім'ї та молоді, управління 
освіти 
Постійно 

1.12. Налагодження системи міжобласного і міжрайонног~ 
молодіжного та студентського обміну, сприяння залученню М~ЛОД1 до ~aCT1 
в обласних молодіжних мистецьких, спортивних, 1нформаЦ1ИНО-

просвітницьких заходах. Управління освіти, відділи у 
справах сім'ї та молоді, 
культури, з фізичної культури 
та спорту 

Постійно 

1 1 В · ня питання надання молодіжним та дитячим 
. з. ИРlшеи б б • :d ...... у пільгове а о езоплатне користування земельних 

громадським оргаиlЗациuт& 



дiJIJJНOK, приміщень та будинків, б . 
діяльності. нео ХІДНИХ для проведення їх статутної 

у правління комунальної 
власності, земельний 
відділ 

Постійно 

1.14. Запровадження практики BКJI •• . .... ючення предстаВНИКІВ МОЛОДІЖНИХ 

громадських оргаНlзаЦIИ до складу конкурсних комісій органів місцевого 
самоврядування з питань молодіжної політики. 

Відділ у справах сім'ї та 
молоді 

2008 -2010 роки 

1.15. Про. ведення напередодні державних свят - Дня молоді, Дня 
студента захОДІВ, що сприяють підвищенню інтересу молоді до проблем 

державотворення, розвитку демократії та громадянського суспільства, участі 

молоді у реалізації державної молодіжної політики. 
Управління освіти, відділи у 
справах сім'ї та молоді, 
культури, з фізичної культури 
та спорту 

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. Підготовлення 
пропозицій щодо формування державного замовлення на підготовку кадрів у 
вищих професійно-технічних навчальних закладах. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення, 

управління освіти, 
міськрайонний центр 

зайнятості. 
2008 - 2010 роки 

2.2. Проведення моніторингу пр~~влаmтyвання . випускників 
навчальних закладів державної та комуналЬНОI форм влаСНОСТІ м. Бровари, 
потреба в яких була заявлена підприємствами-заявник~и. . . 

УпраВЛІННЯ праЦІ та СОЦІаль-

ного захисту населення, 

управління освіти, 
міськрайонний центр 
зайнятості. 
2008 -2010 роки 



2.3. Надання профорієнтаЦI·И" них послуг моло . .. 
населення шляхом оперативного інф ДІ з числа незаинятого 
працівниках відповідних професій т орм~фв~ння. про потреби ринку праці у 

аквалІ ІкаЦІЙ. 

Міськрайонний центр 
зайнятості 

Постійно 

2.4. Сприяння працевлашту . . .... ваннJO СОЦІально незахищених категорій 
МОЛОДІ, зокрема: ДІтеИ-СИРІТ та дітей позбав б· . 

• u. •• ,лених атьК1ВСЬКОГО ПІКЛУВання 
ДІтеИ-ІнвалIДIВ працездатн~го віку шляхом бронювання робочих місць T~ 
створення нових робочих МІСЦЬ ШЛЯХОМ нада ... . , ння дотаЦIИ ПІДПРИЄМСТВам. 

Міськрайонний центр 
зайнятості, відділ у справах . ,.. . 
СІМ І та МОЛОДІ, центр 

соціальних служб для сім'і, 
дітей та молоді 
Постійно 

2.5. Сприяння розвитку мережі молодіжних центрів праці, бізнес
центрів та бізнес-інкубаторів, у тому числі тих, щО створені вищими 
навчальними закладами та молодіжними громадськими організаціями. 

Відділ у справах сім'і та 
молоді, управління освіти, 
міськрайонний центр 

зайнятості 
Постійно 

2.6. Організація виставок, ярмарок вакансій, семінарів, конференцій, 
засідань за "круглим столом" тощо з питань забезпечення належноі 
зайнятості та підтримки підприємницьких ініціатив молоді. 

Міськрайонний центр 

зайнятості, відділ у справах 
сім'і та молоді 
Щороку 

2.7. Створення банку даних підприємств, у яких Є потреба у 
Тимчасових та сезоннИХ працівниках, з метою організаціі та проведення 
оплачуваних громадських робіт для молоді, яка має намір працювати у 
вільний від навчання час. 

Міськрайонний 

зайнятості 
2008 рік 

центр 

2.8. Здійснення на коНКУРСНИХ засадах частко~ого ... в~шкоду~~ня 
відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалlзаЦll lнвестиц1ИНИХ 
проектів суб' єктами малого підприємництва, засновниками яких є молодь у 

віці до 35 років. 8 



УправлінНJI економіки 
Щороку 

3. Підтримка Обдарован .. . 
інтелектуал 01 МОЛОДІ, СПРИИНІІИ творчому та 

ьному Р03ВІІТКУ дітей та молоді. 

З .1. ЗабезпеченНJI своєчасного . виявлення, СОЦІальної підтримки та 
створення умов для навчанНJI і розвитку обдарованих дітей. 

З.2. ЗаснуванНJI молодіжних премій 
міста Бровари. 

УправлінНJI освіти, відділи 
культури, у справах сім'ї та 

молоді, з фізичної культури та 
спорту 

Постійно 

кращим представникам молоді 

Відділ у справах сім'ї та 
молоді 

2008 рік 
.з.з. Організація міських конкурсів, фестивалів, олімпіад, виставок, 

ОГЛЯДlВ тощо для творчо обдарованих дітей та молоді міста. 
УnpавлінНJI освіти, відділи у 
справах сім'ї та молоді, 
культури, з фізичної культури 
та спорту 

2008 - 201 О роки 
З .4. Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді в міжобласних . ' 

МІЖрайонних конкурсах, фестивалях тощо. 
УnpавлінНJI освіти, відділи у . ,.. . 
справах СІМ 1 та молоДІ, 

культури, з фізичної культури 

та спорту 

Постійно 

З.5. Розширення мережі підліткових клубів за місцем проживaнНJI, 
зміцнення іх матеріально-технічної бази, не допускаННJI їх скорочеННJI. 

Відділ у справах сім'ї та 
молоді 
Постійно 

З.6. Участь у щорічному обласному огляді-конкурсі серед підліткових 
клубів за місцем проживання. Відділ у справах сім'ї та 

молоді 
Щороку 

З.7. Участь творчо обдарованої молоді міста.у щ~річному. обласно~ 
навчально-оздоровчому зборі молодих ХУДОЖНИКlВ, ЛlтераТОРІВ, актОрІВ, 

музикантів. 



Відділ у справах сім'ї та 
молоді 

Щороку 

З.8. Забезпечення ефе ... КТИВНОІ ДІяльності спеціалізованих навчальних 
закладів, поліпшення 
забезпечення. 

умов Їх матеріально-технічного, фінансового 

Управління освіти, відділи 
культури, з фізичної культури 

та спорту, у справах сім'ї та 
молоді 

Постійно 

З.9. Вироблення механізму щодо пільгового зарахування переможців 
конкурсів, фестивалів, олімпіад тощо до вищих навчальних закладів області. 

Управління освіти, відділ у 
справах сім'ї та молоді 
2008 рік 

З.І0. Проведення щорічного фестивалю творчості для дітей та молоді з 
обмеженими фізичними можливостями "Повір у себе". 

Відділ у справах сім'ї та 
молоді, Центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та 
молоді, управління освіти 

Щороку 

з .11. Проведення щорічних міських конкурсів "Міс Бровари" та "Міні
модель Бровари". 

Відділ культури 

Постійно 

З.12. Проведення міських ~H, .~алучен~ до участі в H~ команд 
студентів, старшокласників, робlТНИ:ОI МОЛОДІ. Сприяння учаСТІ кращих 
команд міста в обласних чеМПlонатах І фестивалях КВ~. . .. 

УправлІННЯ ОСВІТИ, ВІДДІЛИ 

культури, З фізичної культури 
та спорту, у справах сім'ї та 

молоді 
Постійно 

З ІЗ П ння щорічного міського рок-фестивamo ,,РОКіТ" з нагоди . . роведе 

відзначення дня молоді. Відділи культури, у справах 

сім'і та молоді 
Постійно 

. міського фестиваЛІО ді-джеїв з нагоди 
З.14. Проведення ЩОРІЧНОГО 

відзначення Дня молоді. 
10 



Відділи культури, у справах . , .. 
СІМ І та молоді 

Постійно 

3.15. Проведення заходів з нагоди відзн ди С 
ачення ятудента. 

Відділи у справах сім'ї та 
молоді, культури 
Щороку 

. 3.16. Проведення для учнівської та студентської молоді Новорічних та 
РІЗДВЯНИХ свят. 

Відділи у справах сім'ї та 
молоді, культури, фізичної 
культури та спорту, 

управління освіти 
Щороку 

4.Формування здорового способу житrя та профілактика 
негативних явищ у молодіжному середовищі. 

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

Відділ у справах сім'ї та 
молоді, центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та . 
МОЛОДІ 

Постійно 

4.2. Проведення щорічного медичного обстеження неповнолітніх 
громадян та студентської молоді. 

Центральна районна лікарня 
Щороку 

4.3. Здійснення моніторингу виконання діючих .. ~аконодавчих ~iB. у 
галузі попередження пияцтва, алкоголізму та наркоманll серед неПОВНОЛІТНІХ. 

11 

Броварський МБ МВС 
Украіни у Київській обл., 
відділ У справах сім'ї та 
молоді, центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та 
молоді, служба у справах 
дітей, центральна районна 

лікарня 
Щоквартально 



4.4. Впро~адження навчальних n о ам . 
здоровий СПОСІб житrя, відповідаль: гр проти СШДу, ЯКІ пропагують 
профілактику шкідливих Звичок та р е ставлення до власного здоров 'я, 

озповсюдженНJI ВІЛlСШДу. 

УправлінНJI освіти, 
центр соціальних служб Д1IJI 

• ,.. • u • 

СІМ 1, ДІтеи та МОЛОДІ 

2008-201 О роки 

. 4.5 .. w Організ~ція тематичних виставок, культурно-мистецьких, 
lнформацIИНО-ПРОСВIТНИЦЬКИХ заходів, акцій тощо, які спрямовані на 
попередження негативних явищ серед молоді. 

Відділ у справах сім'ї та 
молоді, центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та 
молоді, управління освіти, 
відділи культури, з фізичної 
культури та спорту, 

Броварський МВ МВС 
Украіни у Київській обл. 
2008 - 2010 роки 

4.6. Систематичне проведення семінарів для вихователів, учителів та 
практичних психологів усіх типів загальноосвітніх, професійно-технічних та 
вищих навчальних закладів з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, вживання 

• • w ••• ••• 
алкогоJПO та наРКОТИКІВ серед ДІтеи, УЧНІВСЬКОІ та студеНТСЬКОІ МОЛОДІ. 

4.7. Забезпечення діяльності 
соціальних служб. 

Управління 
. 

ОСВІТИ, 
W • 

центральна раионна ЛІкарня, 

центр соціальних служб Д1IJI 
сім'ї, дітей та молоді 
2008 - 2010 роки 

"llIкiл волонтерів", студентських 

Відділ у справах сім'ї та 
молоді, центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та 
молоді, управління освіти 
Постійно 

4.8. Розробка та розповсюдження ~оціальноі реклами з пи:ань 
пр способv життя профІЛактики негативних ПРОЯВІВ у опаганди здорового J '.. 

Мол . ищі підготовки МОЛОД1 до СІмейного життя. 
ОД1ЖНому середов , Відділ у справах сім'ї та 

12 

молоді, центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та 
молоді, центральна районна 

лікарня 



Постійно 

4.9. Започаткування ЩОРІ·Ч ного конкур . 
пропаганди здорового способу ж ~y СОЦІальної реклами з питань 

. иття, проф1Лакт МОЛОДІЖНОМУ середовищі, підготовк .. ИІСИ негативних проявів у 
и МОЛОДІ до СІмейного життя. 

~e~;p .СО~іальних служб для 
СІМ І, ДІТ~И ,:а молоді, відділ у 
справах СІМ І та молоді 

Щороку 

4.10. Проведення заходів в· . до сеСВІТНЬОГО б тютюнопалlННЯМ, Всесвітнього дня б б дня оротьби з 
зі СІПДом. ороть и З наркоманією та Дня боротьби 

Відділ у справах сім'ї та 
молоді, центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та 
молоді, управління освіти 
Щороку 

4.1.1. Консультативна, психолого-педагогічна допомога неповнолітнім 
та молоДІ у навчальних закладах. 

Управління освіти, відділ у 
справах сім'ї та молоді, центр 
соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, центральна 
районна лікарня та 
Броварський МВ МВС 
України У Київській обл. 
Постійно 

4.12. Соціальний супровід молоді та неповнолітніх, що відбули 
покарання і звільнилися з місць позбавлення волі. 

Броварський МВ МВС 
України у Київській обл., 
центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 
Постійно 

4.13. Забезпечення діяльності консультаційного пункту для ін'єкційних 
СПоживачів наркотиків "Довіра". Центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді 
Постійно 

4.14. Проведення перевірок стану дотримання розважальними 
закладами у місцях масового відпочИНКУ громадян вимог законодавства з 
ПИтань протидії незаконнОМУ обігу наркоТИЧНИХ засобів, психотропних 
речовин, продажу алкоГОЛЬНИХ напоїв та тюnoнових виробів неповнолітнім. 
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4.15. Сприяння молодіжним 
проведе~ні ~ОНфереН~ій, семінарів, 
npaвoBol ОСВІТИ МОЛОДІ. 

Броварський ~ ~C 
України у Київській обл., 
служба у справах дітей, відділ 
у справах сім'ї та молоді 
центр соціальних служб ~ 

• ,.. • w 

СІМ І, ДІтеи та молоді 

Постійно 
громадським організаціям міста у 

тренінгів, "круглих столів" з питань 

Юридичний відділ, відділи у 
справах сім'ї та молоді, 
внутрішньої політики 

.v Постійно 
. 4.16. З~tиснен~ освітньо-виховних заходів з правової освіти молоді 

МІСта та ВИСВІтлення ІХ в засобах масової інформації. 

Управління освіти, 
юридичний відділ, відділ у 

справах сім'ї та молоді 
Постійно 

4.17. Організація дитячо-юнацьких спортивних турнірів, матчів, 
:rn'~СТСЬІ(О-СПОРТИВНИХ заходів (зльоти, олімпіади, першості, чемпіонати, 
lИПn види змагань) для учнівської та студентської молоді тощо. 

у правління освіти, відділ з 

фізичної культури та спорту 

2008-2010 роки 

4.18. Сприяння створенню фізкультурно-оздоровчих клубів та секцій 
ва базі закладів освіти та позашкільних навчально-виховних закладів. 

. Управління освіти, відділи 
фізичної культури та спорту, у 

справах сім'ї та молоді 
Постійно 

4.19. Проведення "Дня призовника" ДJIJI призовників та юнаків старших 
ЮІасів загальноосвітніх навчальних закладів з організацією оглядів 
військових частин, святкових концертів, виступів представників місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, командирів 
частин, ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, офіцерів запасу, матерів. 

Броварське об' єднання 
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міського військового 
комісаріату, відділи культури, 
у справах сім'ї та молоді, 
управління освіти 
Щороку 



4.20. Підтримка діяльності військово-патріотичних 
просвіТНИЦЬКИХ, спортивних закладів та секцій, центрів 
проживання. 

об'єднань, 
за місцем 

у правління освіти, відділи у 
справах сім'ї та молоді, 
фізичної культури та спорту 
Постійно 

s. Соціальні гарантії та забезпечення молоді ЖІІТЛОМ. 

5.1. Створення соціального гуртожитку для молоді із числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Відділ у справах сім'ї та . 
МОЛОДІ 

2008 рік 

5.2. Сприяння розвитку молодіжного житлового бу~івн~ц:ва. 
Земельнии ВІДДІЛ, відділ з 
житлових питань 

Постійно 

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

Секретар ради 
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,'" о 6. .0 

Земельний відділ 
Постійно 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 
Начальник відділу 
у справах сім'ї та молоді 

-~~~-Т.М. І<:овІСрс 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 



ХІ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

- Додаток до llроrpами- _. __ о 0_'0. - • - _О' • 

затвердженої ріmеИНJIМ 

Броварської міської ради 
вїД« ~tГ»~ 2007р. 
Ки ~JPi!?-,:ttP-4Г 

Кошторис витрат на фінансування міської програми підтримки молоді на 2008 - 2010 роки 

Сума коштів, які 

Tep~liH 
потрібні дЛЯ 

Назва заходу, потреби для проведення • ... • 
реаЛlзаЦl1 заХОДІВ, 

виконання 
ТІІС.ГРН. 

2008 2009 2010 
Розділ 1. п.l.8 Започаткуваиии та забезпечення проведення міського 

проектів розроблених 
. 

Щороку 15,0 15,0 15,0 конкурсу проrpам, МОЛОДІЖНИМИ та дитячими 

громадськими організаціями стосовно дітей, молоді та сім'ї. 

Розділ 1. п. 1.10 Започаткування та забезпечення проведення при 

міськвиконкомі стажуванШl молоді з повною вищою освітою чи такої, що Щопівроку 2,0 2,0 2,0 
закінчує вищі навчальні заклади. 

Розділ 1. п. 1.12 Налагодження міжобласного 
. 

міжрайонного системи І 

молодіжного та студентського обміну, спрИJIНШІ залученlПО молоді до участі в 
Постійно 5,0 5,0 5,0 

обласних молодіжних мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких 
заходах. 

Розділ 3. п.3.2 Засиувании молодіжних премій кращим представникам 
Щороку 2,5 5,0 5,0 

молоді міста Бровари. 

Розділ 3. п. 3.5 Розширення 
. 

підліткових клубів 
. 

мереЖІ за МІсцем 

проживании, зміцнення їх матеріально-технічної бази, не допускати їх Постійно 10,0 10,0 10,0 
ско~очення. 

Розділ 3. п. 3.10 Проведення щорічного фестивалю творчості ДЛЯ дітей та 
Щороку 15,0 20,0 20,0 

l\!олоді з об~еженими фізичними можливостями "ПовіQ у.. себе". 
---- - ------' 



"І -"" І ""L1І,,lV.1lm __ модель PP~BapKI. 
r 8. І Розділ 3. п. 3.12 ПроведеННJI міських квн, залучення до участі в них 

команд студентів, старmохласників, робітничої молоді. СПРИЯННJI участі кращих 
команд міста в обласних чемпіонатах і фестив8JIJIX КВН. 

9. Розділ з. п. З.ІЗ Проведення щорічного міського рок-фестивалю "РОКіТ" 
з нагоди відзначення дщ! молоді. 

10. І Розділ З. п. З.14 Проведення щорічного міського фестивалю ді-джеїв з 
нагоди відзначення дня молоді. 

11. І Розділ 3. п. 3.15 Проведення заходів з нагоди відзначення Дня Студента. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Розділ 3. п.3.16. Проведення для учнівської та студентської молоді 
Новорічних та Різдвяних свят. 

Розділ 4. п. 4.5 Організація тематичних виставок, культурно-мистецьких, 
інформаційно-просвітницьких заходів, акцій тощо, які спрямовані на 
попередже~ негативних явищ серед молоді. 

Розділ 4. п. 4.6 Систематичне проведення семінарів для вихователів, 
учителів та практичних психологів усіх типів загальноосвітніх, професійно
технічних та вищих навчальних закладів з питань профілактики ВІЛІСЮДу, 

вживання алкогоJПO та н~отиків серед дітей, ~iBCЬKOЇ та студентської молоді. 

Розділ 4. п. 4.8 Розробка та розповсюдження соціальної реклами з питань 

пропаганди здорового способу житrя, профілактики негативних проявів у 
молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного житrя. 

Розділ 4. п. 4.9 . Започаткування щорічного конкурсу соціальної реклами 
з питань пропаганди здорового способу житrя, профілактики негативних проявів 
у молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного житrя. 

Розділ 4. п. 4.1 О Проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби з 
тютюнопалінням, Всесвітнього дня боротьби з наркоманією та Дня боротьби зі 

сюllом. 
Розділ 4. п. 4.13 Забезпечення діяльності консультаційного пункту для 

ін'єкційних споживачів наркотиків "Довіра". 

-щороку-"-,--.z:f;U"--Г-'ЗО~О -- -\" -30",0 _ \ 

Постійно 12,0 15,0 15,0 

Щороку 12,0 15,0 15,0 

Щороку 5,0 5,0 5,0 

Щороку 8,0 8,0 8,0 

Щороку 19,9 19,9 19,9 

2008 - 2010 6,0 6,0 6,0 

2008 - 2010 5,0 5,0 5,0 

Постійно 5,0 5,0 5,0 

Щороку 5,0 5,0 5,0 

Щороку 4,0 4,0 4,0 

Постійно 5,0 5,0 5,0 



І - ,-М14"l.'LIа;-l)'РИС"L"СJiко-сnортивних-захОДШ-(ЗJI50ТИ;-ОЛlМInllДи;-першосТ1, чеМП10нати, 
___ о •• 

\ 
10,0 \ 10-,~ -, інші ВИДИ змагань) для учнівської та студентської молоді тощо. 2008-2010 10,0 

20. Розділ 4. п. 4.20 Підтримка діяльності військово-патРіотичних об'єднань, 
просвітницьких, спортивних закладів та секцій, центрів за місцем проживання. 

Постійно 15,0 15,0 15,0 

Всього з міського бюджету 
~---------- ------ -- --

176,4 204,9 204,9 

Секретар ради І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 
Начальник відділу 
у справах сім'ї та молоді 

-~~-_.,._ Т.М. КОВХРак 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови ~ ~~.п.шеСТОDall 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛА 
ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ СТІ 

07400 Київська область, м. Бровари 
вул. Гагаріна, 18, к.3 12-313 
Тел.lфакс: (294) 6-57-86 
Від РІ .ID.2.DO:' N!!D�-D9.1-qА~ 
HaN!! за -----

Розрахунковий рахунок 
N!! 35416004001745 
МФО 821018 УДК в 
Київській області м. Київ 
код 23582074 

Секретарю 
Броварської міської paдll 
Сапожку І.В. 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

у зв'язку з доопрацюванням проекту Програми підтримки молоді у 
м. Бровари на 2007 - 2010 роки, яке планувалося винести на затвердження 
сесії Броварської міської ради у вересні 2007 року, просимо Вас ВКJIЮчити 
розгляд даного питання на жовтневу сесію 2007 року. 

Начальник відділу Т.М. Ковкрак 

Малі60рська Є.В., 6-57-86 
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