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МІСЬКА ПРОГРАМА
ВПРОВАДЖЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ, СІМЕЙНОЇ, ДЕМОГРАФІЧНОЇ ТА
ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2011- 2015 роки
1. Загальні положення
Стабільність держави й економічний розвиток суспільства значною мірою
залежать від фізичного та духовного здоров’я молодої генерації, сім’ї, від ставлення
держави до їх проблем, інтересів і потреб.
В умовах трансформаційного періоду розвитку України потенційні
можливості молоді, української сім’ї, жінок і чоловіків як рівноправних стають
реальною ресурсною силою у всіх сферах життя і держава має забезпечити
можливості для їх реалізації.
2. Завдання та мета Програми
Завдання та мета Програми полягає в реалізації державної молодіжної,
сімейної, демографічної та гендерної політики, спрямованої на утвердження в
суспільстві соціальної справедливості та гендерної рівності, підтримку молоді,
сімей, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, їх повновартісної
участі у розбудові громадянського суспільства.
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3. Напрями реалізації Програми
Молодіжна політика.
Сімейна політика, запобігання насильству в сім'ї.
Демографічна політика.
Гендерна політика.
Протидія торгівлі людьми.
4. Обґрунтування необхідності затвердження Програми

Стабільність держави й економічний розвиток суспільства значною мірою
залежать від фізичного та духовного здоров’я молодої генерації, сім’ї, від ставлення
держави до їх проблем, інтересів і потреб.
В умовах трансформаційного періоду розвитку України потенційні
можливості молоді, української сім’ї, жінок і чоловіків як рівноправних стають
реальною ресурсною силою у всіх сферах життя і держава має забезпечити
можливості для їх реалізації.
Затвердження Програми заходів сприятиме покращенню соціальної та
культурної атмосфери в місті.

5. Правове забезпечення Програми
Міська програма впровадження молодіжної, сімейної, демографічної та
гендерної політики на 2011-2015 роки розроблена відповідно до :
 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
 Бюджетного кодексу України;
 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків”;
 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування”;
 Указу Президента України від 30 грудня 2000 року №1396/2000 “Про
додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і
неповних сімей”;
 Указу Президента України від 29 березня 2001 року №221/2001 „Про
додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики”;
 Указу Президента України від 26 липня 2005 року №1135/2005 “Про
вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади
щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”;
 Розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від
10.12.2010 року №828 «Про Регіональну програму впровадження
молодіжної, сімейної, демографічної та гендерної політики на 2011-2015
роки».
6. Очікувані результати
Реалізація міської програми впровадження молодіжної, сімейної,
демографічної та гендерної політики на 2011-2015 роки забезпечить:
- покращення становища багатодітних та малозабезпечених сімей, дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- усунення негативних явищ у кризових і неблагополучних сім’ях;
- виявлення і підтримка обдарованої молоді та дітей;
- підтримка молодіжного підприємництва;
- зменшення кількості негативних явищ у молодіжному та дитячому
середовищі;
- повновартісна участь жінок і чоловіків у творенні національної
культури;
- покращення взаємодії з неурядовими молодіжними, жіночими,
дитячими організаціями, результативності їх роботи;
- розбудова громадянського суспільства;
- запобігання торгівлі людьми.

СЕКРЕТАР РАДИ

В.ЕРФАН

Додаток 1
ЗАХОДИ
щодо виконання Міської програми впровадження молодіжної, сімейної,
демографічної та гендерної політики на 2011-2015 роки
№
з/п
1

Пріоритетні напрями
реалізації Програми
2
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Термін
виконання
3

Відповідальні
виконавці
4

Очікувані результати
5

Інформаційно-аналітичне забезпечення галузі, співпраця з неурядовими організаціями

Розповсюдження
соціальної
реклами
та
методичних
матеріалів, спрямованих на
формування здорового способу
життя, пропаганду сімейних
форм виховання, запобігання
торгівлі людьми та насильству
в сім’ї, розвитку духовності та
зміцнення моральних засад
суспільства
Забезпечення
участі
представників
молодіжних
громадських
організацій,
обдарованих і талановитих
дітей та молоді у обласних та
Всеукраїнських
форумах,
фестивалях,
семінарах,
конкурсах тощо
Проведення
заходів
з
відзначення
Дня
Матері,
Міжнародного
дня
сім’ї,
Міжнародного дня захисту
дітей,
Дня
молоді,
Дня
студента,
Дня
Святого
Миколая,
Новорічних
та
Різдвяних свят
Забезпечення систематичного
висвітлення в засобах масової
інформації
питань
щодо
молодіжної
політики,
впровадження
гендерної
рівності
в
усі
сфери
суспільного життя, чинного
законодавства України щодо
правового захисту сімей з
дітьми
Формування
у
населення
поваги до своєї держави, її
історії, культурної спадщини
шляхом проведення заходів
патріотичного
спрямування,
урочистого
відзначення
державних свят і проведення
важливих
культурномистецьких
акцій:
Дня
незалежності України, Дня
Перемоги, Дня пам’яті, Дня
Збройних сил України, Дня
захисника Вітчизни, річниці
Карпатської України, річниці
визволення
України
та
Закарпаття
від
німецькофашистських загарбників

Постійно

Управління
культури, молоді
і спорту

Покращення поінформованості широких
верств населення

Постійно

Управління
культури, молоді
і спорту

Налагодження міжрегіональних зв’язків,
підтримка і стимулювання обдарованої
молоді

Щорічно

Управління
культури, молоді
і спорту

Пропаганда національних духовних
цінностей

Постійно

„Вісник
Хустщини”,

Покращення поінформованості широких
верств населення

„РТК-Хуст”

Щороку

Управління:
- культури, молоді і
спорту;
- освіти, релігій та у
справах
національностей;
- організаційної та
кадрової роботи

Пропаганда національних духовних
цінностей

1.6.

Організаційна
підтримка
ініціатив
неурядових
молодіжних,
жіночих
організацій та громадських
організацій,
робота
яких
спрямована на утвердження
гендерної рівності, запобігання
торгівлі людьми та подолання
насильства в сім'ї, формування
здорового способу життя,
патріотичне виховання молоді,
розвиток духовності

2.1.

Створення та підтримка банку
даних
молодіжних
громадських організацій міста
Залучення обдарованої молоді
до творчої діяльності через
проведення міських творчих
конкурсів, олімпіад і науковопрактичних конференцій

Щороку

Управління
культури, молоді
і спорту

Поліпшення взаємодії з неурядовими
організаціями, результативності їх роботи

Молодіжна політика
Управління
Покращення співробітництва з
культури, молоді
неурядовими молодіжними організаціями
і спорту
Постійно
Управління:
Виявлення і підтримка обдарованої
- культури, молоді і молоді
спорту;
- освіти, релігій та у
справах
національностей
Сімейна політика, запобігання насильства в сім’ї
Постійно
Управління
Обстеження матеріально-побутових умов
культури, молоді
багатодітних сімей з метою надання їм
і спорту
соціальної допомоги
2.

2.2

Постійно

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5.

Ведення
банку
даних
багатодітних
сімей
з
висвітленням
проблемних
питань кожної сім’ї
Проведення системного обліку
сімей у кризових ситуаціях
шляхом
формування
відповідного банку даних
Проведення
соціального
інспектування
сімей
у
кризових
ситуаціях,
за
результатами якого брати ці
сім’ї на облік
Збір
та
оформлення
нагородних
матеріалів
на
присвоєння почесного звання
України «Мати-героїня»
Підготовка матеріалів щодо
підтримки різних категорій
сімей та порядку видачі
посвідчень для батьків та дітей
багатодітних сімей

Постійно

Управління
культури, молоді
і спорту

Обстеження матеріально-побутових умов
сімей у кризових ситуаціях з метою
надання їм соціальної допомоги

Постійно

Управління
культури, молоді і
спорту,
Служба у справах
дітей
Управління
культури, молоді
і спорту

Сприяння подоланню сім’ями кризових
ситуацій

Постійно

постійно

Управління
культури, молоді
і спорту

Управління освіти,
релігій та у справах
національностей ;
Служба у справах
дітей,
Управління освіти,
релігій і у справах
національностей;

3.6

Проведення в загальноосвітніх
закладах міста інформаційної
кампанії з питань захисту прав
дітей

Щороку

3.7

Забезпечення
дієвого
контролю за дотриманням
вимог чинного законодавства
щодо захисту майнових прав
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, ведення обліку
таких дітей з метою їх
соціально-правового захисту
Організація та проведення
урочистих заходів з нагоди
вручення посвідчень «Матигероїня» багатодітним жінкам
міста
Проведення міського конкурсу
для
багатодітних
родин

Постійно

3.8.

3.9.

Обстеження матеріально-побутових умов
сімей з метою підготовки документів на
присвоєння почесного звання України
«Мати-героїня»
Видача посвідчень для батьків та дітей
багатодітних сімей

Поліпшення поінформованості учнів, їх
батьків та вчителів про права дітей

Покращення захисту майнових прав
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

Служба у справах
дітей,

постійно

Управління
культури, молоді
і спорту

Пропаганда національних духовних
цінностей

щороку

Управління
культури, молоді

Пропаганда національних духовних
цінностей, пошук та підтримка

«Таланти багатодітної родини»
4.
4.1.

5.1

Проведення аналізу виконання
ст.16 Закону України “Про
забезпечення рівних прав та
можливостей
жінок
і
чоловіків” щодо формування
гендерно
збалансованого
кадрового
резерву
для
заміщення посад в органах
місцевого
самоврядування,
просування їх по службі
5.
Проведення семінарів, круглих
столів з гендерних питань та з
питань
запобігання
побутовому
насильству
і
торгівлі людьми для різних
соціальних груп, представників
неурядових
організацій,
представників місцевих засобів
масової інформації

щороку

обдарованих та талановитих дітей міста
Донесення до широкого загалу стану
виконання Закону України “Про
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків”

Запобігання торгівлі людьми та насильству в сім’ї
кожного
Управління:
Привернення уваги та покращення
півріччя
- культури, молоді і поінформованості широкого загалу до
спорту;
проблеми торгівлі людьми і домашнього
- освіти, релігій та у насильства
справах
національностей

6.
6.1.

Створення
умов
для
активного
розвитку
масової фізичної культури
та спорту

постійно

6.2.

Стимулювання розвитку
сімейного
дозвілля,
спортивних заходів тощо

постійно

6.3.

Забезпечення
видачі
посвідчень батьків та дітей
з багатодітних сімей для
отримання ними пільг

постійно
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і спорту
Гендерна політика
Відділ
організаційної та
кадрової роботи

Демографічна політика
Управління:
Поліпшення громадського та
- культури, молоді і репродуктивного здоров’я населення
спорту;
- освіти, релігій та у
справах
національностей
Управління:
Поліпшення громадського та
- культури, молоді
репродуктивного здоров’я населення
і спорту;
- освіти, релігій та у
справах
національностей
Управління
Сприяння активізації громад щодо
культури, молоді
соціальної підтримки сім'ї та
і спорту
демографічного розвитку

В.ЕРФАН

