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1. Загальні положення 

 

Розвиток громадянського суспільства є необхідним елементом 

стабільної демократичної держави. Громадянське суспільство одночасно 

виступає і як партнер влади в розробці і реалізації різноманітних проектів та 

програм, і як опонент, який відстоює права, свободи та інтереси кожного 

окремого громадянина, різних верств населення та громадських організацій.  

Молодь є активною складовою громадянського суспільства, як 

соціально-демографічна група характеризується не лише віковими ознаками, 

але й специфікою соціального становлення, особливим місцем та статусом у 

структурі суспільства. 

Соціально активне молодіжне середовище є необхідною умовою 

успішного розвитку громадянського суспільства. 

Процеси демократизації та інтеграції України до світового 

співавторства зумовили необхідність переходу від пасивної поведінки до 

активної, самостійної позиції. Молодь, як соціальна група, найбільше 

схильна до змін, перетворень. Саме тому, вона може бути рушієм у ряді 

перетворень, зокрема у розвитку м.Запоріжжя, донесенні до громадськості 

основних демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі 

вирішення місцевих проблем. 

Для місцевого самоврядування одним з найважливіших завдань є 

залучення молоді до соціально-політичних, економічних та культурних 

перетворень, які сприятимуть розвитку м.Запоріжжя. 

Програма сприяння молодіжному руху «Молодь для міста» (далі – 

Програма) – це налагодження ефективної взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними 

рухами, крок міської влади у напрямку створення умов для широкого 

залучення громадського сектору до ефективного вирішення завдань розвитку 

міста та спільного пошуку нетипових цікавих методів розв'язання проблем, 

що стоять перед громадськістю. 

Тому забезпечення сталого соціального становлення та розвитку 

молоді, реалізації громадських ініціатив, посилення координації зусиль 

органів місцевого самоврядування, громадських організацій у цьому напрямі, 

обумовлює необхідність прийняття міською радою цієї програми. 
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    Програма розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про громадські об’єднання», «Про волонтерську діяльність», «Про 

молодіжні та дитячі громадські організації». 

 

2. Мета Програми 

   Метою Програми є підтримка суспільно значущих молодіжних 

ініціатив, громадських організацій, об’єднань, рухів, які сприяють у розробці 

та впровадженні схеми санітарної очистки міста, підвищенню екологічної 

свідомості мешканців міста, створення умов для самореалізації молоді у 

м.Запоріжжя та активного залучення молоді до суспільно-громадського 

життя міста, підвищення патріотизму; запровадження ефективного механізму 

взаємодії його інститутів з органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування на засадах партнерства і взаємної відповідальності, 

вдосконалення конструктивного діалогу влади та представників 

громадськості для спільного вирішення  завдань суспільного розвитку міста. 

3. Склад проблеми, шляхи і способи її розв′язання 

Низька суспільно-корисна добровільна активність громадян зумовлена 

невисоким рівнем бюджетної фінансової підтримки. Податкове 

навантаження не стимулює їх діяльність та підтримку з боку благодійників і 

меценатів. 

Розвиток демократії та утвердження громадянського суспільства, 

підвищення рівня патріотизму та любові до рідного міста, підвищення 

екологічної свідомості, прищеплення любові до чистоти місць загального 

значення та прибудинкових територій, на які орієнтує Програма, є 

важливими цінностями та можуть давати цілком відчутні результати. 

Вирішення проблеми шляхом прийняття Програми сприяння 

молодіжному руху «Молодь для міста» забезпечить:   

- визначення короткострокових, середньострокових та довгострокових 

пріоритетів місцевої влади у питаннях, які стосуються розвитку 

громадянського суспільства, зокрема молодіжних організацій;  

- впровадження та контролю за виконанням спільних заходів між 

місцевими органами влади та інститутами громадянського суспільства.  

4. Завдання і заходи 

Завдання Програми: 

1) Сприяння зацікавленості та активності молоді в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства, розширення її участі у формуванні та реалізації 

державної молодіжної політики щодо розв’язання соціально значущих 

проблем суспільства, зокрема молоді; 
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2) Удосконалення системи комунікацій між органами місцевого 

самоврядування та громадськістю; 

3) Сприяння діяльності молодіжних організацій міста; 

4) Проведення просвітницьких, інформаційних, екологічних та інших 

кампаній; 

5) Проведення громадських ініціатив з облагородження місць 

загального користування та прибудинкових територій; 

 

Виконання Програми передбачає проведення впродовж 2017 - 2018 

років заходів (додаток до Програми), спрямованих на залучення громадських 

організацій до процесів формування та реалізації регіональної політики, 

зокрема шляхом впровадження постійно діючої інформаційно-

просвітницької кампанії; вироблення прозорих механізмів підтримки 

органами місцевого самоврядування суспільно-корисної діяльності 

громадських організацій тощо. 

 

5. Обсяги та джерела фінансування 

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за 

рахунок коштів загального фонду бюджету міста. 

Розпорядниками коштів Програми є виконавчий комітет Запорізької 

міської ради. 

Термін реалізації Програми становить 2 роки (2017-2018 роки).  

Обсяг фінансування на 2017-2018 роки становить – 128,040 тис.грн. за 

рахунок коштів загального фонду бюджету міста. 

Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів 

загального фонду бюджету міста може змінюватись відповідно до рішення 

міської ради про внесення змін до бюджету міста на відповідний рік. 

 

6. Очікувані результати, ефективність Програми 

 

Виконання Програми надасть змогу забезпечити реалізацію 

регіональної політики щодо підтримки розвитку громадських організацій в 

м.Запоріжжя, залучати громадські об’єднання до вирішення актуальних 

завдань розбудови міста; підтримати соціальні ініціативи громадських 

організацій.  

Внаслідок послідовної реалізації завдань, передбачених Програмою, 

мають бути досягнуті результати у наступних аспектах: 

- зміцнення принципів партнерства між  органами місцевого 

самоврядування, з одного боку, та організаціями громадянського суспільства, 

з іншого; 

-  підвищення рівня довіри  до органів місцевої влади та інститутів 

громадянського суспільства; 
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- підвищення екологічної свідомості мешканців міста, патріотизму, 

любові до рідного міста, облагородження місць загального користування та 

прибудинкових територій. 

    

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

  

Розпорядник Програми: виконавчий комітет Запорізької міської ради 

на підставі звітів громадських організацій, управління внутрішньої політики, 

преси та інформації Запорізької міської ради, Міської молодіжної ради при 

Запорізькій міській раді готує щорічні та в разі потреби проміжні звіти про 

хід виконання програми. 

Розробник Програми - управління з питань внутрішньої політики, 

преси та інформації Запорізької міської ради: 

- забезпечує виконання запланованих програмою завдань та заходів і 

досягнення очікуваних результатів; 

- забезпечує висвітлення реалізації заходів Програми в засобах масової 

інформації; 

- проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань 

та заходів програм цільового використання коштів. 

Виконавці - громадські організації, управління внутрішньої політики, 

преси та інформації Запорізької міської ради, Міська молодіжна рада при 

Запорізькій міській раді 

 

 

Секретар міської ради                Р.О.Пидорич 


