
  

Додаток 2 

до рішення міської ради 

19.12.2018 №50 

 

 

Програма фінансування заходів з питань сім’ї та молоді на 2019-2021 роки 

 

Мета програми 

 

Метою програми є забезпечення системної та комплексної державної 

політики щодо підтримки сім’ї та молоді м. Запоріжжя, створення належних 

умов для функціонування й розвитку сім’ї та молоді, як основи суспільства, а 

також реалізація рівних прав та можливостей людини, а саме чоловіків та 

жінок. 

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання  

 

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, 

носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-

економічного прогресу. 

Станом на 01.01.2018 у м. Запоріжжі проживає 741,496 тис. осіб, з них 

199,791 тис. осіб молодь, серед яких: 14,199 тис. осіб – учні закладів загальної 

середньої освіти віком від 14 років, 4,706 тис. чол. – учні закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 42,145 тис. осіб – студенти закладів вищої 

освіти. 

Участь у житті громади та активна громадянська позиція молоді 

передбачають наявність прав, засобів, простору та можливостей, а в разі 

необхідності – і підтримки для участі у процесі прийняття рішень та впливу на 

цей процес, а також участі в будь-яких формах діяльності з метою побудови 

кращого суспільства. 

Удосконалення та ефективна реалізація молодіжної політики у                

м. Запоріжжі є підґрунтям дієвої системи соціалізації молоді, її громадянського 

становлення в інтересах і самої молодої людини, міста та держави в цілому. 

Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій 

населення, що характеризується наявністю амбіцій, завищення очікувань, 

пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показником 

успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.  

Завдяки плідній співпраці органів місцевого самоврядування та 

громадськості здійснені правові та організаційні заходи, які в цілому позитивно 

вплинули на процес соціалізації запорізької молоді. Проте, незважаючи на 

певні позитивні зміни, які відбуваються у молодіжному середовищі, все ще 

існують проблеми пов’язані з бездуховністю, насильством, негативними 

явищами у молодіжному середовищі, становленням та розвитком молодої сім’ї, 

погіршенням показників здоров’я молодих громадян – все це потребує 

постійної уваги та підтримки з боку органів місцевого самоврядування. 
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Тому забезпечення сталого соціального становлення та розвитку молоді 

та сімей, реалізації їх конституційних прав потребує посилення координації 

зусиль органів місцевого самоврядування, громадських організацій у цьому 

напрямі та обумовлює необхідність прийняття міською радою цієї програми. 

 Програма фінансування заходів з питань сім’ї та молоді на                 

2019-2021 роки  (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Закону 

України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні» від 05.02.1993 № 2999-XII, постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" 

на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» від 18.02.2016 № 148, Указу Президента України «Про першочергові 

заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки 

молодіжних громадських організацій» від 06.10.1999 №1284/99. 

Для реалізації Програми необхідно: 

- здійснити комплекс заходів, спрямованих на реалізацію державної  

молодіжної та сімейної політики в місті Запоріжжі; 

- залучити до співпраці молодіжні громадські організації, органи 

студентського самоврядування, благодійні та інші установи, діяльність яких 

спрямована на підтримку сім’ї та молоді. 

 

Завдання і заходи 

 

Основним завданням Програми є: 

Створення сприятливих умов для соціального становлення і розвитку 

молоді та сімей міста Запоріжжя, а саме:  

 проведення заходів спрямованих на створення умов та сприяння 

патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та 

учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва; 

 заходи з популяризації та утвердження здорового і безпечного способу 

життя та культури здоров’я серед молоді; 

 заходи з розвитку громадської активності молоді, забезпечення 

постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, 

студентськими, громадськими організаціями; 

 проведення заходів спрямованих на створення умов для всебічного 

розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста, підвищення ролі сім’ї як 

основи суспільства. 

 

Обсяги та джерела фінансування 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок 

коштів бюджету міста. 
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Витрати на заходи, передбачені Програмою, за розрахунками складають 

8666,076 тис.грн. 

 

Очікувані результати, ефективність програми 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- підвищити рівень патріотичної свідомості, інтелектуального та творчого 

розвитку молоді (планується охопити 25,5 тис. осіб);  

- створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді 

до збереження власного здоров’я, переваг здорового способу життя (планується 

залучити 13,5 тис. осіб, що на 25,1% більше у порівнянні з минулим роком); 

- підвищити громадську активність молоді, сформувати активну життєву 

позицію молодих громадян міста (планується залучити 22,6 тис. осіб, що на 

14,8% більше у порівнянні з минулим роком); 

- залучити більшу кількість сімей до участі у міських заходах, 

спрямованих на підтримку та розвиток сімейних цінностей у суспільстві, 

гендерної рівності, відповідального батьківства (планується залучити             

19,5 тис. осіб). 

 

Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради забезпечує 

виконання запланованих Програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних 

показників, проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання 

завдань та заходів Програми, цільового використання коштів і готує проміжні 

та щорічні звіти про хід виконання Програми. 

 

 

Секретар міської ради        Р.О.Пидорич



 

  

Додаток 1 

до Програми фінансування заходів з 

питань сім’ї та молоді на           

2019-2021 роки 
 

Завдання і заходи  
з виконання Програми фінансування заходів з питань сім’ї та молоді на 2019-2021 роки 

(найменування міської цільової програми) 
 

Найменування 
завдання Найменування заходу 

Головний 
розпорядник 

бюджетних коштів, 
виконавці 

Джерела 
фінансуванні 

(бюджет міста, 
державний, 

обласний бюджети, 
інші) 

Прогнозні обсяги (тис.грн.) 

Всього 

За роками 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Створення 

сприятливих 

умов для 

соціального 

становлення і 

розвитку 

молоді та сімей 

міста 

Запоріжжя 

 - заходи спрямовані на 

створення умов та сприяння 

патріотичному, творчому, 

інтелектуальному розвитку 

студентської та учнівської 

молоді, розвиток міжнародного 

молодіжного співробітництва; 
  - заходи з популяризації та 

утвердження здорового і 

безпечного способу життя та 

культури здоров’я серед 

молоді;                                             
 - заходи з розвитку 

громадської активності молоді, 
забезпечення постійної 

співпраці органів місцевого 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді   
 міської ради,  

Управління  по 

роботі з 

молоддю та 

сім’єю 

департаменту 

спорту, сім’ї та 

молоді   
 міської ради 

бюджет міста 8666,076 2738,270 2891,613 3036,193 



 

  

самоврядування з 

молодіжними, студентськими, 

громадськими організаціями; 
- заходи спрямовані на  

створення умов для всебічного 

розвитку, організації 

змістовного дозвілля сімей 

міста, підвищення ролі сім’ї як 

основи суспільства. 
 

 

 

 

Разом за завданням   8666,076 2738,270 2891,613 3036,193 
Разом за програмою  8666,076 2738,270 2891,613 3036,193 
 

 

Секретар міської ради       Р.О.Пидорич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Додаток 2 

до Програми фінансування заходів з 

питань сім’ї та молоді на            

2019-2021 роки 

 
 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування 

Програми фінансування заходів з питань сім’ї та молоді на 2019-2021 роки  
(найменування міської цільової програми) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

*Інші джерела можуть включати гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним    

законодавством 

 

 

Секретар міської ради       Р.О.Пидорич  

 

 

 Обсяг фінансування, 

всього 
(тис.грн.) 

За 2019 рік 
(тис.грн.) 

За 2020 рік 
(тис.грн.) 

За 2021 рік 
(тис.грн.) 

1 2   3 
Бюджет міста  8666,076 2738,270 2891,613 3036,193 
Державний бюджет -   - 
Обласний бюджет -   - 
Інші джерела*  -   - 
Усього 8666,076 2738,270 2891,613 3036,193 

  



 

  

 

Додаток 3 

до Програми фінансування заходів з 

питань сім’ї та молоді на            

2019-2021 роки 

 

Очікувані результати 
виконання Програми фінансування заходів з питань сім’ї та молоді на 2019-2021 роки 

                    (найменування міської цільової програми) 
 

 

№ 

 

Найменування 

завдання  
Найменування 

показників виконання 

завдання 

Одиниця 

виміру 
Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів 

Значення показників 

Всього У тому числі за роками 

2019 2020 2021 

 

1 
Створення 

сприятливих умов 

для соціального 

становлення і 

розвитку молоді та 

сімей міста 

Запоріжжя 

кількість заходів одиниця Департамент спорту, 

сім’ї та молоді   
 міської ради,  

Управління  по роботі 

з молоддю та сім’єю 

департаменту спорту, 

сім’ї та молоді   
 міської ради 

153 49 51 53 

кількість учасників 

заходів 
особа 244805 81085 

 

81585 82135 

 

 

Секретар міської ради       Р.О.Пидорич 



 

 

 


