УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
XVІІ сесія
від 27.02.2013

VI скликання
№ 223

Про затвердження комплексної
програми „Молодь і родина Олевщини”
на 2013-2016 роки
Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Закону України „Про сприяння соціального становлення та розвитку
молоді в України”, рішення Житомирської обласної ради від 15.12.2011 № 328,
враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з соціальних питань
та у справах молоді, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити комплексну програму „Молодь і родина Олевщини” на
2013-2016 роки (додається).
2. Районній державній адміністрації:
1) забезпечити виконання даної Програми, та щороку до 1 лютого
звітувати про хід її виконання;
2) у процесі виконання районного бюджету на 2013 та наступні роки
передбачити кошти на фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією програми
в межах фінансових можливостей.
3. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем
Програми визначити відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з соціальних питань та у справах молоді.
Голова ради

М.А. Харченко

Додаток
до рішення районної
ради від 27.02.2013 р. № 223

Комплексна програма
“Молодь і родина Олевщини” на 2013 – 2016 роки
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І. Загальна характеристика комплексної
програми “Молодь і родина Олевщини” на 2013 – 2016 роки
1.
2.

3.

Ініціатор
розроблення
Програми
Дата,
номер
і
назва
розпорядчого
документа
органу виконавчої влади про
розроблення Програми
Розробник Програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації
Рішення восьмої сесії обласної ради
шостого скликання від 15.12.11 №328

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації
4. Відповідальний виконавець Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
Програми
райдержадміністрації
5. Учасники Програми
Відділи: у справах сім’ї, молоді та
спорту, освіти, охорони здоров’я,
культури і туризму, управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації, служба у справах
дітей райдержадміністрації, районний
центр соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді. Управління юстиції у
Олевському районі
6. Термін реалізації Програми
2013-2016 роки
6.1. Етапи виконання Програми
2013-2016 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, Кошти районного бюджету, спонсорські
які беруть участь у виконанні кошти
Програми
8. Загальний обсяг фінансових 531000
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми
8.1 У тому числі бюджетних 267000
коштів
9. Основні джерела
Кошти районного бюджету
фінансування
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ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму, аналіз
причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання
шляхом розроблення і виконання Програми
Молодь є важливою складовою суспільства, носієм інтелектуального
потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу.
Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб молоді,
зацікавленості в дослідженні загальнолюдських цінностей, залучення її до
культурного життя. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які
відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокрема,
погіршуються показники здоров'я молодих громадян, не подолано
демографічну кризу, спостерігається тенденція щодо поширення в молодіжному
середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу. Освітній потенціал молоді
значною мірою не реалізується через невідповідність між попитом та
пропозиціями на ринку праці.
Сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає
моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного
потенціалу. Є потреба у фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна
реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити
не лише власне виживання, а й розвиток.
Натомість є багато невирішених соціально-демографічних проблем,
відтак підвищення рівня індивідуальної свободи та можливостей вибору тієї чи
іншої моделі шлюбно-сімейної поведінки в наш час не завжди поєднується з
усвідомленням сімейних обов’язків, відповідальним ставленням до шлюбних
стосунків та виховання дітей, до свого здоров’я та здоров’я інших членів
родини. Масова однодітність сімей, нестабільність шлюбів та високий рівень
розлучень, збільшення сімей, які не виконують свої обов’язки по утриманню і
вихованню дітей, старіння населення поєднуються
з високим рівнем
смертності та низькою тривалістю життя.
Отже, стан інституту сім’ї та соціально-демографічний розвиток району
характеризуються низкою несприятливих показників. Серед них:
- високий рівень розлучень;
- розвиток альтернативних форм сімейних союзів, зокрема, поширення
незареєстрованих шлюбів;
- висока частка неповних сімей, в яких дітей виховує лише один із батьків,
як правило мати: кожне п’яте домогосподарство з дітьми - це неповна
сім’я;
- низька тривалість життя населення, висока смертність чоловіків;
- незадовільний стан здоров’я населення, у тому числі репродуктивного;
- швидке поширення соціально-небезпечних хвороб, насамперед
туберкульозу та СНІДу;
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- значна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Відбувається щорічне зростання кількості зареєстрованих фактів
насильства в сім'ї.
ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є:
- створення системи всебічної підтримки громадянської активності
молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування
необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов,
надання соціальних гарантій;
- забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та
демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її
здатності до усвідомленого народження і виховання дітей;
- утвердження ґендерної рівності, зміцнення існуючих та створення нових
механізмів з недопущення дискримінації за ознакою статі, розширення
застосування позитивних дій, забезпечення економічної незалежності кожної
статі, створення умов для більш широкої участі жінок у прийнятті суспільно
важливих рішень, для поєднання професійних та сімейних обов'язків,
викорінення ґендерного насильства та подолання ґендерних cтереотипів;
- здійснення заходів, щодо попередження торгівлі людьми, підтримки та
захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми, розслідування та покарання
причетних до торгівлі людьми, а також визначення конкретних виконавців
зазначених заходів та обсягів їх фінансування.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Прийняття цієї Програми дозволить запровадити ефективний механізм
партнерства та взаємодії. Виділення коштів дасть можливість продовжити
будівництво житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам. Засобом
розв’язання проблем молоді є розширення можливостей та активізація участі
молодого покоління в усіх сферах життєдіяльності територіальної громади
району, сприяння розвитку ділової активності та ініціативи молоді,
впровадження здорового способу життя.
Здійснюватиметься перенесення акцентів сімейної політики з переважно
пасивних заходів підтримки на засади стимулювання саморозвитку та
самозабезпечення сім’ї, адресності надання соціальної допомоги, поєднання
зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
активізацією діяльності місцевих громад, громадських організацій. Цей варіант
передбачає проведення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та
демографічного розвитку, що спрямована на:
- відновлення духовності, утвердження моральних цінностей в суспільнополітичному та приватному житті;
- активне просування, всебічну підтримку та захист традиційних
5

сімейних цінностей;
- формування сім’ї «середнього класу», орієнтованої на народження і
виховання двох і більше дітей, яка самостійно вирішує свої проблеми, інвестує
у власний розвиток, бере активну участь у житті громади;
- популяризацію здорового способу життя; створення системи запобігання
та протидії алкоголізму, тютюнопалінню та вживанню інших психоактивних
речовин;
- поліпшення умов для виховання та здорового розвитку дітей;
- запобігання асоціальним проявам у сім’ї, соціальному сирітству,
бездоглядності дітей;
- забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації;
- формування відповідального батьківства та материнства;
- запровадження концепції ґендерного інтегрування у системі управління;
- розробку та запровадження ефективних механізмів, які забезпечать
жінкам участь у прийнятті суспільно важливих рішень;
- формування ґендерної культури та усунення ґендерних стереотипів у
суспільстві;
- вдосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї,
формування громадського неприйняття будь-яких форм насильства;
- координацію діяльності органів влади, громадських організацій у сфері
протидії торгівлі людьми;
- регулярний моніторинг ефективності заходів, спрямованих на протидію
торгівлі людьми, з урахуванням нових викликів, що виникають у цій сфері;
- проведення профілактичних заходів ;
- надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, а саме:
реабілітація та соціальна (ре)інтеграція осіб, постраждалих від торгівлі людьми.
V. Завдання Програми та результативні показники
Виконання Програми дасть змогу:
- підвищити рівень громадської активності молоді, створити засади для її
всебічного розвитку;
- залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення
механізму реалізації державної молодіжної політики;
- створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді
до збереження здоров'я, боротьби зі шкідливими звичками;
- забезпечити надання підтримки молодим громадянам у реалізації
підприємницьких та творчих ініціатив;
- покращити стан загального та репродуктивного здоров’я населення,
збільшити кількість сімей, в яких виховується двоє та більше дітей,
знизити рівень розлучень;
- мінімізувати асоціальні прояви у життєдіяльності сім’ї, передусім
жорстокості і насильства;
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- знизити рівень соціального сирітства серед дітей;
- залучити громади до допомоги сім’ям, дітям та молоді;
- підвищити рівень обізнаності населення стосовно сталих стереотипів у
традиційному розподілі ґендерних ролей;
- викорінити зовнішню рекламу, що принижує або ображає особистість
за статевою ознакою;
- включити ґендерні підходи до системи підвищення кваліфікації та
підготовки державних службовців, посадових осіб органів місцевого
самоврядування;
- підвищити рівень освіченості суддів, юристів і співробітників
правоохоронних органів з питань захисту осіб, що постраждали від
насильства та дискримінації;
- підвищити ефективність діяльності, взаємодії органів влади,
громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері насильства в сім’ї,
протидії торгівлі людьми;
- підвищити поінформованість населення щодо шляхів убезпечення від
насильства в сім’ї, торгівлі людьми, а також можливостей отримання
відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у
населення;
- захист та надання допомоги особам, постраждалим від насильства в
сім’ї, торгівлі людьми, з урахуванням спеціальних потреб окремих груп
постраждалих осіб;
Показники ефективності Програми визначаються за результатами
моніторингу її виконання.
VІ. Ресурсне забезпечення комплексної програми “Молодь і родина
Олевщини” на 2013 – 2016 роки
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
Програми
1
Обсяг ресурсів
всього, в тому
числі:
районний
бюджет
Кошти
небюджетних
джерел

2013

2014

2015

2016

Всього
витрат на
виконання
Програми

3
116000

4
117000

5
149000

6
149000

7
531000

59000

60000

74000

74000

267000

57000

57000

75000

75000

264000
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VІІ. Показники продукту комплексної програми “Молодь і родина
Олевщини” на 2013 – 2016 роки
№
з/п

Назва
показника

1

2

1.

Кількість
молоді,
залученої до
заходів, спрямованих
на
розвиток творчих ініціатив
Кількість
молоді,
залученої до
заходів,
спрямованих
на формування
здорового
способу життя

І

2.

3.
4.

Кількість
молодіжних
центрів праці
Кількість
закладів
надання
допомоги
жертвам
насильства в
сім’ї, торгівлі
людьми

ІІ
1.

Одиниця
виміру

Вихідні
дані на
початок дії
Програми

2013

3
4
5
Показники продукту Програми

2014

2015

2016

6

7

8

Чол. тис.

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Чол. тис.

3,5

4,0

4,5

4,5

5,0

-

1

1

1

2

1

1

1

1

40

45

Од.
Од.

Показники ефективності Програми
Рівень
охоплення
молоді
інформаційнопросвітницькою роботою
щодо
формування
здорового
способу життя

%

20

30

8

35

2

Рівень
охоплення
молоді
профорієнтаційною
роботою
Рівень
охоплення
населення
заходами,
спрямованими
на
забезпечення
гендерної
рівності

ІІІ
1.

2

3

%

20

35

40

45

%

20

25

30

40

50

50

Показники якості Програми
Кількість
обізнаних людей
з
питань
попередження
насильства
в
сім’ї,
торгівлі
людьми
Кількість
обізнаних людей
з
питань
гендерної
рівності
Кількість
багатодітних
сімей

Чол. тис.

3,5

4,7

4,9

5,0

5,1

Чол. тис.
3,5

4,7

4,9

5,0

5,1

615

670

680

690

710

Сімей

9

10

VІІІ. Напрями діяльності і заходи Програми
Напрями діяльності і заходи комплексної програми «Молодь і родина Олевщини» на 2013-2016 роки
№
з/п

Назва
напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Найменування
заходу

1

2

3

1.1.

Підтримка
сільського
зеленого
туризму

Підтримка
підприємницьких
ініціатив
молоді

Виконавці

Джерело
фінансування
(вид бюджету)

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн.
2013 2014 2015
2
016

4
5
6
7
8
І. Розвиток самозайнятості та підприємницької діяльності молоді
Організація та
2013- Відділи: освіти, у
районний
2.0
2.0
проведення
2016
справах сім'ї, молоді та
бюджет
туристичноспорту
позабюджетні
1.0 1.0
краєзнавчої
райдержадміністрації
кошти
роботи з молодю
Організація
діяльності
молодіжних
трудових загонів

1.2.

Термін
виконання

20132016

Проведення
2013ярмарків вакансій 2016
та професій

Відділи
райдержадміністрації:
у справах сім’ї, молоді
та спорту, освіти

Районний центр
зайнятості,
відділи:освіти, сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації;

Очікуваний результат

9

10

11

3.0

3.0

2.0

2.0

Залучення молоді до
туристичної
діяльності,
формування
краєзнавчої культури
серед молоді
Збільшення кількості
молоді, охоплених
вторинною зайнятістю
на 500 осіб

районний
бюджет

У межах фінансових
ресурсів

позабюджетні
кошти

У межах фінансових
ресурсів

районний
бюджет
позабюджетні
кошти

У межах фінансових
ресурсів
У межах фінансових
ресурсів

Забезпечення
профорієнтації молоді

11
1

2

2.1.

Інформаційне
забезпеченн
я щодо
пільгового
довготермін
ового
кредитування

3
1. Організація
проведення
семінарів,
конференцій,
виставок,
"круглих столів"
з питань
молодіжного
кредитування.

4
20132016

5
6
ІІ. Житлове кредитування молоді
Відділ у справах сім’ї,
районний
молоді та спорту
бюджет
райдержадміністрації,,
Житомирське
позабюджетні
регіональне управління кошти
Державної
спеціалізованої
фінансової установи
„Державний фонд
сприяння молодіжному
житловому
будівництву”
ІІІ. Формування здорового способу життя

7

8

9

У межах фінансових
ресурсів

10

11
Забезпечення
інформування
молодих сімей щодо
отримання кредиту на
будівництво та
придбання житла

12
1
3.1.

2
Створення
сприятливих
умов для
формування
свідомого
ставлення
молоді до
збереження
здоров’я

3
Виготовлення та
розповсюдження
інформаційних
буклетів,
методичної
літератури
плакатів, відео
роликів з питань
пропаганди
здорового
способу життя
Створення
молодіжних
фізкультурноспортивних
клубів з різних
видів спорту та
за інтересами
Створення
вільних зон від
продажу товарів,
що містять
алкоголь та
нікотин, навколо
учбових закладів

4
20132016

5
Відділи
райдержадміністрації:
у справах сім’ї, молоді
та спорту, охорони
здоров'я, районний
центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді, громадські
організації

6
районний
бюджет

7
8
9
10
У межах фінансових
ресурсів

позабюджетні
кошти

У межах фінансових
ресурсів

Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації

районний
бюджет

1.0

1.0

2.0

позабюджетні
кошти

1.0

1.0

2.0

20132016

Відділи
райдержадміністрації:
у справах сім’ї, молоді
та спорту, освіти,
охорони здоров'я,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

районний
бюджет

Не потребує
фінансування

Впровадження
соціальної

20132016

Відділи
райдержадміністрації:

районний
бюджет

2.0

20132016

2.0

11
Інформування молоді
щодо здорового
способу життя

2.0 Збільшення кількості
населення, яке
займається фізичною
2.0 культурою

Попередження
шкідливих звичок

2.0

2.
0

Пропагування
здорового способу

13
1

2

3
Надавання
різноманітних
медичних,
оздоровчих та
психологічних
послуг для
молоді через
мережу
телефонів
“гаряча лінія” та
телефони
“Довіри”

4
20132016

5
Відділ охорони
здоров'я
райдержадміністрації

6
районний
бюджет
позабюджетні
кошти

7
8
9
10
У межах фінансових
ресурсів

11
Зменшення витрат
бюджетних коштів на
лікування випадків
соціальнонебезпечних
захворювань у
запущеному стані

14
1
3.2.

2
Проведення
конкурсів
спрямованих
на
формування
здорового
способу
життя
молоді

3
Проведення
культурно
-мистецьких
заходів, акцій
«Життя без
шкідливих
звичок»

4
20132016

Проведення
конкурсу агітбригад, що
пропагують
здоровий спосіб
життя

20132016

Організація та
забезпечення
участі учнівської
молоді у
військовоспортивних
зборах-конкурсах
«Зірниця» і
«Котигорошко»
Проведення

20132016

2013-

5
Відділи
райдержадміністрації:
у справах сім’ї, молоді
та спорту, освіти,
охорони здоров'я,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
громадські організації
Відділи
райдержадміністрації:
у справах сім’ї, молоді
та спорту, охорони
здоров’я, освіти,
районний центр
соціальних служб для
сім”ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
громадські організації
Відділи:
освіти, з питань
надзвичайних ситуацій
у справах сім”ї, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Відділ у справах сім’ї,

6

7

8
1.0

9

районний
бюджет

1.0

позабюджетні
кошти

1.0

районний
бюджет

У межах фінансових
ресурсів

позабюджетні
кошти

У межах фінансових
ресурсів

районний
бюджет
позабюджетні
кошти

У межах фінансових
ресурсів

районний

2.0

10

2.0

2.
0

1.0

2.0

2.0

3.0

11
Зниження
захворюванності
серед молоді на 5%

2.0

Залучення молоді до
профілактичної
роботи

Залучення молоді до
здорового способу
життя

3.0 Залучення сімей до

15
1
3.3.

4.1.

2
Забезпечення
первинної та
вторинної
профілактики щодо
запобігання
поширення
негативних
явищ

Проведення
змістовного
дозвілля

3
Проведення
акцій з нагоди
днів:
- боротьби з
наркоманією;
- боротьби з
тютюнопалінням;
- боротьби зі
СНІДом

4
20132016

5
Відділи: у справах
сім’ї, молоді та спорту,
охорони здоров’я,
освіти
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім”ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,г
ромадські організації

6
районні,

7
1.0

8
1.0

9
2.0

позабюджетні
кошти

1.0

1.0

2.0

10
11
2.0 Попередження
негативних проявів у
2.0 молодіжному
середовищі,
охоплення
профілактичною
роботою майже 15 %
населення

Сприяння
2013Відділ освіти,
районний
У межах фінансових
розвитку
2016
районний центр
бюджет
ресурсів
волонтерського
соціальних служб для
руху у
сім”ї, дітей та молоді,
навчальних
райдержадміністрації
закладах з питань
профілактики
СНІДу,
наркоманії,
пияцтва,
тютюнопаління
IV. Культурно-духовний, інтелектуальний розвиток
Проведення
2013Відділ у справах сім’ї, районний
28
28
30
30
обласного
2016
молоді та спорту, відділ бюджет
фестивалю «Зорі
культури і туризму
позабюджетні
25
25
30
30
над Убортю»
райдержадміністрації
кошти

Залучення молоді до
волонтерської роботи

Підтримка творчо
обдарованої молоді

16
1

2

3
Проведення
заходів з нагоди
Дня молоді

4
20132016

Організація та
проведення
районного
фестивалю
„Звичайне диво”
Проведення
заходів до Дня
захисту дітей та
Всесвітнього дня
дитини

20132016

Проведення
молодіжних
заходів до
державних свят

20132016

20132016

5
Відділи: у справах
сім’ї, молоді та спорту,
освіти, відділ культури
і туризму
райдержадміністрації,
міськвиконком,
громадські організації
Служба у справах
дітей, відділ культури і
туризму
райдержадміністрації

6
районний
бюджет
позабюджетні
кошти

Служба у справах
дітей, Відділи: у
справах сім’ї, молоді та
спорту, освіти, відділ
культури і туризму
райдержадміністрації
Відділи
райдержадміністрації:
у справах сім’ї, молоді
та спорту, освіти, відділ
культури і туризму
райдержадміністрації
громадські організації

районний
бюджет
позабюджетні
кошти

7
8
9
10
У межах фінансових
ресурсів
5.0 5.0
5.0
5.0

3.0

3.0

4.0

4.0

2.0

2.0

3.0

3.0

районний
бюджет
позабюджетні
кошти

3.0

3.0

4.0

4.0

2.0

2.0

3.0

3.0

районний
бюджет
позабюджетні
кошти

У межах фінансових
ресурсів
3.0
3.0
4.0
4.0

11
Підтримка творчо
обдарованої молоді

Підтримка творчо
обдарованих дітей

Забезпечення
соціального захисту
дітей

Залучення молоді до
громадського життя

17
1
4.2.

5.1.

2
Підтримка
обдарованої
молоді

3
Заснування
стипендій
обдарованій
молоді

4
20132016

Залучення
Проведення стажу- 2013молоді до
вання молоді в
2016
співпраці з
органах виконавчої
органами
влади та місцевого
виконавчої
самоврядування
влади та
роботи в таких
органах

5
Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації

6
районний
бюджет
позабюджетні
кошти

V. Підтримка молодіжних ініціатив
Відділ у справах сім'ї,
районний
молоді та спорту
райдержадміністрації,
позабюджетні
громадські організації
кошти

VІ. Зміцнення інституту сім’ї

7
3.0

8
4.0

9
5.0

10
5.0

2.0

2.0

3.0

3.0

У межах фінансових
ресурсів
У межах фінансових
ресурсів

11
Стимулювання молоді
до перемог у
всеукраїнських та
міжнародних
конкурсах, підтримка
обдарованої молоді
Залучення до державної
служби обдарованої
молоді

18
1
6.1.

6.2.

2
3
4
Раннє
Проведення заходів 2013виявлення,
по виявленню та 2016
облік та
інспектуванню
соціальний
сімей, які
супровід сімей опинились у
та осіб, які
складних життєвих
опинилися у обставинах,
складних
здійснення
життєвих
соціального
обставинах
супроводу сімей,
матерів, які мають
намір відмовитись
від новонародженої
дитини
Запобігання Організація роботи 2013ранньому
консультативних 2016
соціальному пунктів при
сирітству
пологовому
дітей,
будинку, відділені
підготовка
та жіночій
дітей та
консультації з
молоді до
питань запобігання
сімейного
ранньому
життя,
соціальному
формування сирітству та
відповідаль- відповідальному
ного
батьківству
батьківства

5
Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
райдержадміністрації

6
7
районний бюджет 3,0

8
3,0

9
4,0

позабюджетні
кошти

2.0

3.0

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

районний бюджет У межах фінансових
ресурсів

2.0

10
11
Зменшення
кількості
4,0
дітей-сиріт та дітей,
3.0 позбавлених
батьківського
піклування, зменшення
відмов від
новонароджених дітей в
пологових стаціонарах

Соціальний захист сімей
з дітьми

19
1
6.3.

2
3
4
Розвиток
Проведення
2013сімейних форм інформаційної
2016
виховання
кампанії «Візьміть
дітей-сиріт та дитину у родину».
дітей,
Ведення районного
позбавлених банку даних
батьківського кандидатів у
піклування
прийомні батьки,
(усиновлення, батьки-вихователі
опіка та
Проведення
2013піклування, навчання для
2016
дитячі
кандидатів у
будинки
прийомні батьки,
сімейного
батьки-вихователі,
типу, прийомніопікуни/піклувальсім'ї)
ники
Здійснення
2013соціального
2016
супроводження
дитячих будинків
сімейного типу,
прийомних сімей
Організація та
2013проведення навчань2016
з метою
підвищення
кваліфікації
прийомних батьків,
батьків-вихователів

5
6
Служба у справах дітей районний
райдержадміністрації,
районний центр
позабюджетні
соціальних служб для
кошти
сім’ї, дітей та молоді.

7
8
9
У межах фінансових
ресурсів
У межах фінансових
ресурсів

10

11
Залучення потенційних
кандидатів у прийомні
батьки, батькивихователі

Служба у справах дітей районний
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.

У межах фінансових
ресурсів

Отримання знань щодо
правового захисту
відповідно до
законодавства

Служба у справах дітей районний
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.

У межах фінансових
ресурсів

Стовідсоткове охоплення
соціальним супроводом
прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу

Служба у справах дітей районний
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.

У межах фінансових
ресурсів

Збільшення кількості
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
влаштованих у сімейні
форми виховання

20
1
7.1.

7.2.

2

3

Пропаганда
сімейних
цінностей,
вшанування
багатодітних
матерів

4

Організація
святкового
вручення
посвідчень та
нагрудних знаків
«Мати-героїня»,
посвідчень батьків
та дитини з
багатодітної сім'ї
Поліпшення Сприяння
2013побутових
виділенню коштів 2016
умов
для надання
багатодітних матеріальної
сімей
допомоги
багатодітним
сім’ям
Формування
мережі сільських,
селищних центрів
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

5
6
7
VIІ. Соціальна підтримка багатодітних сімей
Відділ у справах сім'ї,
районний
2.0
молоді та спорту
позабюджетні
2 .0
райдержадміністрації.
кошти

Відділ у справах сім'ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації.

Районний центр
2013- соціальних служб для
2016 сім'ї, дітей та молоді
райдержадміністрації

8

9

10

2.0
2.0

2.0
2.0

2.0 Відзначення
2.0 багатодітних сімей

районний

У межах фінансових
ресурсів

позабюджетні
кошти

У межах фінансових
ресурсів

районний
позабюджетні
кошти

У межах фінансових
ресурсів

VIІІ. Попередження насильства в сім’ї

11

Соціальний захист
багатодітних сімей

Доступність соціальних
послуг у сільській
місцевості

21
1
8.1.

2
3
Інформаційно- Проведення
просвітниць- тематичних
кий
семінарів,
(Організація тренінгів, круглих
різних видів столів,
навчальних, конференцій,
просвітниць- дискусій, диспутів,
ких заходів, лекційних занять,
спрямованих відеолекторії для
на
працівників органів
попередження державної влади,
насильства в органів місцевого
сім’ї за
самоврядування,
принципами відповідальних
гендерної
осіб, широкого
рівності)
загалу різних
категорій
населення

4

5
6
Відділ у справах сім’ї,
районний
молоді та спорту,
управління праці і
позабюджетні
соціального захисту
кошти
населення,
відділи:освіти і, охорони
здоров’я , служба у
справах дітей
райдержадміністрації,
управління юстиції в
Олевському районі,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,

7
8
9
У межах фінансових
ресурсів
У межах фінансових
ресурсів

10

11

22
1
8.2.

8.3.

2
3
4
Консультатив- Відкриття та
2013но-правовий організація роботи 2016
(організація мультидисципліпрактичної
нарних груп,
роботи з
притулків для
жертвами
жертв насильства в
насильства та сім’ї, мобільних
з
консультпунктів
кривдниками,
забезпечення
роботи
мобільних
консультпунктів)
Агітаційно- Проведення заходів 2013популяристич- у рамках
2016
ний
Всеукраїнської
(Популяриза- акції “16 днів проти
ція ідей
насильства”;
ненасильницької поведінки,
толерантного
поводження та
сімейних
цінностей у
сучасному
суспільстві)

5
Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації

6
районний

7
8
9
У межах фінансових
ресурсів

позабюджетні
кошти

У межах фінансових
ресурсів

Відділ у справах сім’ї, районний
молоді та спорту,
управління праці і
позабюджетні
соціального захисту
кошти
населення, відділи освіти
охорони здоров’я ,
служба у справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,

У межах фінансових
ресурсів
У межах фінансових
ресурсів

10

11
Створення мережі
закладів по роботі з
кривдниками та з
жертвами насильства в
сім’ї

Залучення широкого
загалу до питання
протидії насильству в
сім’ї; формування
волонтерсько-го руху
на Олевщині;
підвищення рівня
демократичної
самосвідомо-сті різних
верств населення

23
1

2

3
Заходи в рамках
національної
кампанії “Стоп
насильство!”

4
20132016

Проведення
2013тематичних
2016
конкурсів
малюнків, творівесе, фоторобіт,
агітаційних бригад,
соціальної реклами
із зазначеного
напрямку

5
6
Відділи
районний
райдержадміністрації: у
справах сім’ї, молоді та позабюджетні
спорту, освіти, служба у кошти
справах дітей районний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,

7
8
9
У межах фінансових
ресурсів
У межах фінансових
ресурсів

Відділи
районний
райдержадміністрації: у
справах сім’ї, молоді та позабюджетні
спорту, освіти і науки,
кошти
служба у справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
ІХ. Забезпечення гендерної рівності

У межах фінансових
ресурсів
У межах фінансових
ресурсів

10

11
Розширення мережі
волонтерських
об’єднань напрямку
“Залишайся людиною”;
поширення ідей
ненасильниць-кого
способу життя у
суспільстві
Поширення ідей
толерантної суспільної
поведінки та розвиток
творчих здібностей
різних верств
населення

24
1
9.1.

2
3
4
Інформаційно- Тематичні
2013просвітниць- семінари, тренінги, 2016
кий
круглі столи,
(Організація конференції,
різних видів дискусії, диспути,
навчальних, лекційні заняття,
просвітниць- відеолекторії для
ких заходів, працівників органів
спрямованих державної влади,
на досягнення органів місцевого
рівних прав та самоврядування,
можливостей відповідальних
жінок і
осіб
чоловіків за
принципами
гендерної
рівності)

5
Відділ сім’ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації

6
районний
позабюджетні
кошти

7

8

9

10

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

11
Учасники заходів
отримують комплексні
знання про явище
гендерної рівності,
шляхи її досягнення,
вчаться чутливо і
відповідально
працювати в цій сфері,
формують засади
демократич-ного співіснування в соціумі

25
1
9.2.

2
3
4
5
6
Агітаційно- Проведення заходів 2013- Відділ
районний
популяристич- у рамках
2016 райдержадміністрації: у
ний
Міжнародного
справах сім’ї, молоді та позабюджетні
(Популяриза- тижня підтримки
спорту, управління праці кошти
ція ідей
грудного
і соціального захисту
гендерної
вигодовування
населення, відділ
рівності у
охорони здоров’я, служба
сучасному
у справах дітей
суспільстві)
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Проведення заходів 2013- Відділ у справах сім’ї,
районний
з нагоди Дня батька 2016 молоді та спорту
райдержадміністрації
позабюджетні
кошти
Проведення
2013- Відділ у справах сім’ї,
районний
тематичних
2016 молоді та спорту,
позабюджетні
конкурсів
райдержадміністрації,
кошти
малюнків,
фоторобіт,
агітаційних бригад,
соціальної реклами
з зазначеного
напрямку
Х. Протидія торгівлі людьми

7
8
9
10
У межах фінансових
ресурсів
У межах фінансових
ресурсів

2.0
2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0
2.0

3.0.
3.0
3.0
3.0

11
Пропаганда грудного
вигодовування;
привернення уваги
широкого загалу до
даного питання

3.0 Привернення уваги до
питання
3.0 відповідального
батьківства
3.0 Залучення широкого
загалу до
3.0
впровадження
гендерних підходів;
розвиток творчого
потенціалу різних
категорій населення

26
1
2
3
4
10.1. Інформаційно- Тематичні
2013просвітниць- семінари, тренінги, 2016
кий
круглі столи,
(Організація конференції,
різних видів дискусії, диспути,
навчальних, лекційні заняття,
просвітниць- відео-лекторії для
ких заходів, працівників органів
спрямованих державної влади,
на протидію органів місцевого
торгівлі
самоврядування,
людьми)
відповідальних
осіб, широкого
загалу різних
категорій
населення

5
6
Відділ у справах сім’ї,
районний
молоді та спорту,
управління праці і
позабюджетні
соціального захисту
кошти
населення, відділи освіти,
охорони здоров’я ,
служба у справах дітей
райдержадміністрації,
управління юстиції в
Олевському районі, ,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,

7
2.0

8
2.0

9
3.0

1.0

1.0

2.0

10
11
3.0 Учасники заходів
отримують комплексні
2.0 знання про явище
подолання торгівлі
людьми

27
1
2
3
4
10.2. Агітаційно- Тематичні
2013популяристич- конкурси малюнків,2016
ний
фоторобіт,
роки
(Популяризаці агітаційних бригад,
я ідей
соціальної реклами
безпечної
з зазначеного
поведінки при напрямку
працевлаштув
анні, зокрема
при виїзді за
кордон,
безпечної
поведінки в
інтернетмережі)
10.3. Інформаційно- Виготовлення
2013комунікатив- тематичної
2016
ний
соціальної
(Висвітлення реклами: білборди,
соціально
сіті-лайти, буклети,
важливої теми листівки, плакати,
у ЗМІ за
відеоролики;
принципами створення
гендерної
тематичних
рівності)
інформаційних
проектів в
районних ЗМІ

5
6
Відділи: у справах сім’ї, районний
молоді та спорту, освіти і
науки, охорони здоров’я, позабюджетні
управління праці і
кошти
соціального захисту
населення,служба у
справах дітей
райдержадміністрації,
головне управління
юстиції в Олевському
районі,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

7
8
9
У межах фінансових
ресурсів
У межах фінансових
ресурсів

Відділи
райдержадміністрації у
справах сім’ї, молоді та
спорту, освіти, охорони
здоров’я , управління
праці і соціального
захисту населення,
служба у справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

У межах фінансових
ресурсів
У межах фінансових
ресурсів

районний
позабюджетні
кошти

10

11
Залучення широкого
загалу подолання
явища торгівлі людьми;
розвиток творчого
потенціалу різних
категорій населення

Поширення ідей
толерантності,
ненасильниць-кої
поведінки серед
широкого загалу
населення

28

Система управління та контролю за ходом виконання комплексної
програми “Молодь і родина Олевщини” на 2013 – 2016 роки
Контроль за виконанням Програми здійснюють районна рада та районна
державна адміністрація.
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням
показників Програми є:
здійснення аналізу за ходом виконання заходів Програми та вжиття
додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;
отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності
про виконання заходів та показників Програми;
залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації
Програми;
обговорення стану та проблем реалізації заходів Програми на засіданнях
колегії райдержадміністрації, сесії районної ради;
проведення моніторингу і щорічне надання узагальненої звітності про хід
реалізації Програми районній раді, вжиття додаткових заходів згідно з
рекомендаціями та пропозиціями зазначених центральних органів виконавчої
влади та, при необхідності, внесення змін до Програми.
Організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ у
справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

Голова ради

М.А. Харченко

