Додаток 2
до рішення двадцять другої сесії
районної ради сьомого скликання
від 12 грудня 2017 року

Заходи районної програми
з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
на 2016-2019 роки
Виконавці
№
п/п

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програм

Строк
виконання
заходу

Джерела
фінансування

2016

2017

2018

2019

Районни
й бюджет

22,0

30,0

35,0

45,0

Відділ культури, Районни
туризму, молоді й бюджет
та спорту
райдержадмініст
рації, районний
центр
соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді
за участю
громадських

15,0

15,0

20,0

25,0

2

Розвиток духовності, патріотизму, творчого та
інтелектуального потенціалу молодих людей, організація
змістовного дозвілля, екологічне виховання

1

Формування у
молоді почуття
патріотизму і
духовності,
любові до свого
народу, його
історії,
культурних та
історичних
цінностей.
Підготовка до

2.2 Забезпечити
проведення
заходів
патріотичновиховного
характеру з нагоди
Дня Матері, Дня
сім’ї, Дня захисту
дітей, Дня молоді,
Дня виводу військ
з Афганістану,

20162019

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість) тис.
грн.

Очікувани
й
результат

Сформов
ане у
молоді
почуття
патріотиз
му і
духовнос
ті

служби у
збройних силах
України

Дня збройних сил
України, Дня
захисника
України, Дня
визволення
Полтавщини від
німецькофашистських
загарбників тощо.

організацій та їх
спілок

Районни
й бюджет

4,0

5,0

6,5

8,5

Районний центр Районни
соціальних
й бюджет
служб для сім’ї,
дітей та молоді,
відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
райдержадмініст
рації, служба у
справах дітей
райдержадмініст
рації за участю
громадських
організацій та їх
спілок

2,0

2,5

4,0

6,0

5

Формування здорового способу життя, запобігання негативним
явищам в молодіжному середовищі

1

Інформаційнопросвітницька
робота серед
дітей та молоді,
спрямована на
запобігання
соціально
небезпечним
хворобам та
формування
навичок
здорового
способу життя.

5.1.Забезпечити
розроблення,
видання та
розповсюдження
інформаційнорекламної,
методичної
продукції щодо
формування
здорового
способу життя,
профілактики
негативних явищ
у молодіжному та
дитячому
середовищі

Заступник голови районної ради

20162019

Збільшен
ня
кількості
молоді,
яка веде
здоровий
спосіб
життя

С.В. Загорулько

