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П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

проведення  масових  заходів  у  справах  сім’ї,  дітей  та  молоді,  

підтримки та оздоровлення (відпочинку) обдарованих учнів  

ДЮСШ і мистецьких шкіл Хустської міської  

територіальної громади на 2020-2022 роки  (із змінами) 

 

Завдання  та  мета  програми 

 Програма розвитку молодіжної політики розроблена з метою проведення 

якісно нової молодіжної політики, визначеної ЗУ «Про основні засади молодіжної 

політики»,  що забезпечить  проведення в місті масових заходів, із залученням 

дітей та молоді, що значно підвищить культурний і фізичний рівень населення, 

забезпечить оздоровлення (відпочинок) обдарованих учнів ДЮСШ і мистецьких 

шкіл Хустської міської територіальної громади у 2020-2022 роках, покращення 

соціальної атмосфери та дозвілля населення громади. 

Паспорт Програми викладено у додатку 1. 

 

Напрями  реалізації  програми 

 Проведення на території громади святкових заходів та змагань, організація 

дозвілля для дітей та молоді, забезпечення участі обдарованих дітей та молоді в 

фестивалях, конкурсах, виставках, оздоровчих таборах, інтелектуальних іграх, 

іграх КВН, чемпіонатах КВН обласної ліги, турнірах та інших заходах, що 

покращить соціальний клімат молоді і сприятиме соціальному розвитку молоді 

громади. Забезпечення оздоровлення та відпочинку обдарованих дітей та молоді - 

переможців міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалів-конкурсів та 

змагань у оздоровчих таборах. 

 

Порядок  фінансування  програми 

Головний розпорядник коштів – управління культури, молоді і спорту. 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету згідно з додатком 2 та інших джерел, незаборонених чинним 

законодавством, затверджених розпорядженням міського голови, рішенням 

виконавчого комітету, наказом управління культури, молоді і спорту відповідно 

до укладених договорів.  

 

Методи  реалізації  програми 

 Головний розпорядник коштів розробляє Календарний план проведення 

масових заходів у справах сім’ї, дітей та молоді у 2020-2022 роках. Для 

проведення фінансування по кожному заходу розробляється окремий кошторис. 

Для проведення оздоровлення та відпочинку обдарованих учнів ДЮСШ і 

мистецьких шкіл територіальної громади у 2020-2022 роках головний 

розпорядник укладає відповідні договори на закупівлю путівок у закладах 

оздоровлення (відпочинку). 

 



 

Обґрунтування  необхідності  затвердження  програми 

 Затвердження програми проведення заходів у справах сім’ї, дітей та молоді 

сприятиме покращенню соціальної атмосфери, організації дозвілля, підвищенню 

культурного рівня населення громади; сприятиме оздоровленню (відпочинку) 

переможців олімпіад, змагань, конкурсів – учнів ДЮСШ і мистецьких шкіл 

територіальної громади у 2020-2022 роках. 

 

Правове  забезпечення  програми 

1. Закон  України  „Про місцеве самоврядування в Україні”. 

2. Бюджетний  кодекс  України. 

3. Закон України від 21.06.2001р. №2558-ІІІ „Про соціальну роботу з дітьми 

та молоддю”. 

4. Закон України „Про культуру”. 

5. Закон України „Про фізичну культуру і спорт”. 

6. Указ Президента України від 29 березня 2001 року № 221/2001 „Про 

додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики”. 
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