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Необхідність розроблення програми "Молодь Кіровограда" на 2012 рік 
(далі – Програма) обумовлена визначеними пріоритетними напрямами 
державної молодіжної політики:  

сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молодих людей; 
забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді; 
формування здорового способу життя молоді; 
сприяння розвитку духовності, моральності, організації змістовного 

дозвілля молоді; 
підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей; 
розвиток громадянської активності; 
інтеграція молоді до світової та європейської молодіжної спільноти. 
Програма "Молодь Кіровограда" на 2012 рік розроблена на виконання 

законів України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 
в Україні”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”. 

 
 

Аналіз розвитку галузі за 2011 рік 
 

Загострення соціально-економічних проблем, недосконалість правової і 
нормативної баз, відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді у 
період її соціального становлення і розвитку значно ускладнили процеси 
відновлення інтелектуального потенціалу, трудових ресурсів держави, 
негативно позначилися на матеріальному становищі молодої сім’ ї, здоров’ ї, 
фізичному і духовному розвитку молодих громадян, призвели до зростання 
безробіття серед молоді, загострення криміногенної ситуації у суспільстві. 

Сьогодні в нашому місті з 244 тис. населення - 37 тисяч дітей та              
63 тисячі молоді. Майже 25 тисяч з них – це студентська молодь, що 
навчається у 18 вищих навчальних закладах І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації.  

Для забезпечення зайнятості молоді, її працевлаштування існує система 
громадських робіт для дітей та молоді. Для цього були внесені зміни до 
міського бюджету на 2011 рік і 40 тис. грн. направлені на організацію 
громадських робіт. 133 особи учнівської молоді віком від 14 до 17 років 
взяли участь у благоустрої міста під час літніх канікул, їм була виплачена 
заробітна плата у розмірі 38593,16 гривень.  

З метою створення умов для зайнятості молоді проводиться 
профорієнтаційна робота серед дітей та молоді, подальше залучення у 
професію  шляхом  тісної  співпраці з роботодавцями. В цьому році з 
роботою великих підприємств (“Гідросила, “Червона зірка”) ознайомились 
200 школярів, вирішено питання проходження виробничої практики 
студентами машинобудівного коледжу КНТУ на базових підприємствах 
міста. 

В місті збережено існуючу мережу 17 дитячо-юнацьких клубів за місцем 
проживання. Постійно діючими заняттями більш як  в 100 гуртках та секціях 
охоплено понад 2 тисячі дітей. На фоні зростаючої підліткової злочинності 
дуже важливо запропонувати дитині змістовне дозвілля та фізичний 
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розвиток. Клуби за місцем проживання є ще й клубами спілкування і 
залишаються єдиною альтернативою вуличному вихованню та комп’ютерній 
залежності. 

У місті, де навчаються майже 25 тисяч студентів, велику роль відіграють 
загальноміські молодіжні заходи, направлені на інтелектуальний розвиток 
(чемпіонати з Брейн-рингу, "Що, де, коли?", КВН, “Джентльмен-2011”  та 
інші).  

З метою підтримки обдарованої молоді продовжено практику 
призначення та виплату шести іменних стипендій міського голови для 
обдарованої і талановитої молоді студентам вищих навчальних закладів міста 
І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації. За 2011 рік виплачено стипендій на суму           
17,9 тис. грн. Надається фінансова підтримка випускникам вищих 
навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

З метою забезпечення активної участі молоді у формуванні та реалізації 
державної молодіжної політики, зміцнення демократичних засад 
українського суспільства створено Молодіжну раду при виконавчому 
комітеті Кіровоградської міської ради, членами якої стали представники 
молодіжних громадських організацій міста, прогресивна та активна молодь.  

 
Проблеми, невирішені питання  

 
Серед найголовніших проблем, які стоять перед третиною населення 

міста, є соціальні проблеми: 
працевлаштування; 
отримання вищої освіти; 
будівництво власного житла; 
змістовне дозвілля та можливість творчого, фізичного і духовного 

розвитку; 
подолання негативних явищ в молодіжному середовищі; 
проблема соціального сирітства дітей та молоді. 
Не створено молодіжний центр дозвілля, ще дуже складно підтримувати 

обдаровану молодь. 
 

Цілі і пріоритети на 2012 рік 
 

Програма розроблена з метою проведення цілісної молодіжної політики, 
визначеної законами України "Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", 
іншими законодавчими та нормативними актами, що спрямовані на  
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, умов для життєвого 
самовизначення та самореалізації молодих громадян, вирішення нагальних 
проблем молоді міста. 
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Основними завданнями Програми є: 
створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями 

українського народу та для безпосередньої участі молодих людей у їх 
відродженні і розвитку; 

 створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку 
молоді міста; 

формування у молоді міста почуття національної гордості, патріотизму, 
готовності захищати суверенітет України; 

забезпечення якісно нового рівня інформованості та обізнаності молодих 
кіровоградців з життєво значущих  питань; 

позитивні зрушення у вирішенні проблеми зайнятості міської молоді;             
зниження рівня антигромадських, негативних проявів у молодіжному 

середовищі. 
 

 
Заходи щодо забезпечення виконання Програми 

 
1. Забезпечити скоординовану діяльність органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та громадських об'єднань з питань 
реалізації державної молодіжної політики 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
2. Продовжити надання кращим студентам іменних стипендій міського 

голови, періодично переглядати їх розмір відповідно до прожиткового рівня 
 

Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
3. Забезпечувати проведення комплексу заходів щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази, подальшого розвитку та удосконалення мережі 
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 
               

Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

         
4. Сприяти подальшому навчанню у вищих закладах освіти міста 

переможців Всеукраїнських олімпіад, що виступали від шкіл міста, з метою 
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недопущення відтоку найбільш здібної молоді за межі області та надавати їм 
всебічну підтримку 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
5. Проводити серед учнівської та студентської молоді щорічні 

фольклорні конкурси, фестивалі, виставки художньої творчості 
 

Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
За календарним планом 
 

6. Розробити та реалізувати комплексний план міських заходів для дітей 
та юнацтва з урахуванням побажань молоді 
                      

Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

       
7. Залучити всі вищі навчальні заклади міста до участі в міському 

чемпіонаті "Що, де, коли?" та ігор “Брейн-рингу” 
 

Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
За календарним планом 

 
8. Систематично аналізувати становище молоді міста на фіксованому  

ринку праці 
                                 

Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради, міськрайонний центр 
зайнятості 
 
Протягом року 
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9. Забезпечувати бронювання робочих місць на підприємствах, в 
установах, організаціях міста для працевлаштування молоді, якій надається 
перше робоче місце 
          

Міськрайонний центр зайнятості 
 
Протягом року 

 
10. Здійснювати організацію навчання безробітної молоді, в тому числі 

основам підприємницької діяльності 
 

Міськрайонний центр зайнятості 
 

Протягом року 
 

11. Розширити практику організації оплачуваних сезонних та 
громадських робіт, сприяти залученню до них старшокласників, учнів 
профтехучилищ, студентів вищих закладів освіти I-IV рівнів акредитації, а 
також підлітків, які опинилися у кризовому стані та схильні до 
антигромадської поведінки. Залучати до участі в оплачуваних громадських 
роботах молодих людей, які перебувають на обліку як безробітні 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради, міськрайонний центр 
зайнятості 
       
Протягом року 

 
12. Залучати студентську та учнівську молодь до виконання програм 

соціально-економічного розвитку міста, програм збереження і відтворення 
довкілля, об’єктів культурної спадщини 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
13. Провести міський конкурс бізнес-планів молодих підприємців та 

студентів вищих закладів освіти, удосконалити механізм їх проведення та 
впровадження кращих проектів в економіку міста 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 

 
Протягом року 



 7 
 

14. Проводити молодіжні ярмарки вакансій за участю представників 
середніх спеціальних та вищих закладів освіти, підприємств і організацій 
різних форм власності 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 

 
Протягом року 

                    
15. Продовжити практику надання соціальної грошової допомоги 

найменш забезпеченим студентам та студентським сім’ям 
 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 

 
Протягом року 

                 
16. Продовжити надання одноразової матеріальної допомоги 

випускникам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, по закінченні ними навчання в закладах освіти міста 
 

Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року    

 
17. Продовжити створення прийомних сімей в місті 
 

Служба у справах дітей виконавчого 
комітету  Кіровоградської міської 
ради 

 
За календарним планом 

                  
18.  Організувати соціально-педагогічну, консультативну роботу з 

дітьми та молоддю за місцем проживання. Запровадити комплекс 
профілактичних заходів для статевого виховання молоді, психологічної 
підготовки до формування відповідальних і безконфліктних відносин між 
чоловіком і жінкою, підготовки до шлюбу та народження дітей 

 
Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді   

 
Протягом року    
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19. Сприяти наданню пільг дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, дітям з багатодітних, малозабезпечених, 
неблагополучних сімей при відвідуванні ними фізкультурно-спортивних 
закладів та гуртків естетичного напрямку 

 
Відділ сім’ ї та молоді, відділ фізичної 
культури та спорту, управління освіти 
Кіровоградської міської ради 
 
Протягом року 
 

20. Проводити благодійні концертно-циркові та театральні вистави для 
дітей-сиріт та дітей-інвалідів 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
         21. Продовжити практику оздоровлення дітей та підлітків за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів 

 
Відділ сім’ ї та молоді, управління 
освіти Кіровоградської міської ради 
 
Протягом оздоровчого періоду 

    
22. Здійснювати комплекс заходів щодо патріотичного виховання 

населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та 
зміцнення моральних засад суспільства 

 
Відділ сім’ ї та молоді, відділ фізичної 
культури та спорту, управління освіти 
Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді   
 
Протягом року 
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23. Вивчати і пропагувати кращий досвід військово-патріотичного та 
фізичного виховання молоді. Сприяти збереженню військово-патріотичних 
клубів в навчальних закладах та за місцем проживання 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
24. Проводити святкування визначних дат, пов’язаних з боротьбою 

українського народу за незалежність та захистом Вітчизни від загарбників, 
Дня Соборності України, річниць Збройних сил України, Дня українського 
козацтва, місячники оборонно-масової та спортивної роботи 

 
Відділ сім’ ї та молоді, відділ фізичної 
культури та спорту, управління освіти 
Кіровоградської міської ради  
 
За календарним планом 

  
 25. Продовжити роботу з молоддю допризовного віку шляхом: 

 

проведення семінарів, конференцій та конкурсів з вивчення історії         
України та українського народу; 

 
проведення спартакіад з військово-прикладних видів спорту; 
 
залучення молоді до занять технічними видами спорту; 
 
залучення юнаків до проведення військово-патріотичних акцій; 
 
проведення спортивних змагань за програмою "Козацькі забави"; 
 
упорядкування меморіальних комплексів, могил загиблих воїнів; 
 
здійснення допомоги ветеранам війни та праці, вдовам загиблих 
 

Відділ сім’ ї та молоді, відділ фізичної 
культури та спорту, управління освіти 
Кіровоградської міської ради  
 
Протягом року                                                                                   
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26. Проводити до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 
уроки пам’яті у вищих навчальних закладах та закладах освіти міста  

 
Відділ сім’ ї та молоді, управління 
освіти Кіровоградської міської ради 
 
За календарним планом 

 
27. Сприяти розширенню туристично-краєзнавчої роботи, спрямованої 

на відродження національних традицій, формування національної свідомості 
дітей,  підлітків та молоді 

Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
28. Сприяти залученню молоді, схильної до правопорушень, до участі в 

гуртках естетичного напрямку, секціях спортивно-технічних клубів, у 
фізкультурно-спортивних, туристично-краєзнавчих заходах  

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

       
29. Продовжити організацію щорічних міських конкурсів на кращий 

студентський гуртожиток 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 
 

30. Продовжити практику проведення Днів правових знань для 
студентської молоді міста із залученням фахівців управління МВС України в 
Кіровоградській області 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 
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31. Забезпечити проведення профілактичних заходів в місті з метою 
запобігання дитячій безпритульності, бродяжництву та жебрацтву 

 
Служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 
 
Протягом року 

        
32. Активізувати роботу з функціонально неспроможними сім’ями з 

метою виявлення дітей, які перебувають в особливо складних морально- 
психологічних умовах життя 

 
Служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 
 
Протягом року 

 
33. Проводити заходи з роз’яснення та вивчення правил дорожнього 

руху серед молоді, районні і міські змагання, конкурси агітбригад з тематики 
безпеки руху, забезпечувати діяльність шкільних загонів юних інспекторів 
дорожнього руху 

 
Управління освіти  Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
34. Здійснювати заходи, пов’язані із запобіганням пропаганди 

насильства, жорстокості, порнографії в засобах масової інформації   
 
Відділ сім’ ї та молоді  Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

                  
35. Забезпечити збереження та розвиток мережі спортивних секцій, 

технічних станцій, фізкультурно-оздоровчих клубів, центрів та інших 
закладів позашкільної освіти для поліпшення організації дозвілля, духовного, 
морального, фізичного виховання молоді 

 
Відділ сім’ ї та молоді, відділ фізичної 
культури та спорту, управління освіти 
Кіровоградської міської ради  
 
Протягом року 
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36. Підтримувати та розвивати ініціативу молоді щодо формування 

здорового способу життя 
 

Відділ сім’ ї та молоді, відділ фізичної 
культури та спорту, управління освіти 
Кіровоградської міської ради 
 
Протягом року 

 
37. Проводити міські дитячо-юнацькі спортивні турніри, змагання з 

туристично-спортивного напрямку та технічних видів спорту 
 

Відділ сім’ ї та молоді, відділ фізичної 
культури та спорту, управління освіти 
Кіровоградської міської ради  
 
Протягом року 

                 
38. Виявляти талановиту творчу молодь, проводити за її участю 

міжвузівські конкурси "Наші студенти – найкращі", "Джентльмен – шоу", 
"Молода сім’я", міський чемпіонат КВН тощо 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

                 
39. Сприяти діяльності молодіжних та дитячих клубів за місцем 

проживання, забезпеченню організації змістовного дозвілля дітей та молоді 
 

Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

                  
40. Продовжити практику відзначення державних та традиційних свят 

для молоді: День молоді, День студентів, День святого Валентина, свята 
останнього дзвоника 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 
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41. Надавати організаційну і фінансову підтримку учнівським та 
молодіжним музичним культурно-мистецьким фестивалям, різноманітним 
конкурсам, іншим творчим започаткуванням, у тому числі проведенню 
Всеукраїнських молодіжних фестивалів "Перлини сезону", "Червона рута"  

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
42. Своєчасно виявляти талановитих дітей, підлітків та молодь, 

забезпечувати їх соціальну підтримку. Опрацювати питання створення та 
фінансування фондів підтримки талановитих молодих кіровоградців, 
щорічно відзначати медалістів та переможців олімпіад 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
43. Забезпечувати організаційну, інформаційно-методичну підтримку 

органів учнівського та студентського самоврядування, діяльності рад 
старшокласників, студентських профспілкових організацій 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
44. Проводити періодичні огляди вищих закладів освіти щодо організації 

роботи органів студентського самоврядування 
 

Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
45. Проводити міські заходи щодо відзначення студентів, аспірантів та 

викладачів вищих закладів освіти за активну участь у громадському житті 
міста 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 
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46. Залучати в установленому порядку представників молодіжних 

громадських організацій, які мають відповідний рівень освіти, беруть 
активну участь у громадському житті та мають намір вступити на державну 
службу, до стажування в місцевих органах виконавчої влади, з наступним 
зарахуванням осіб, які виявили відповідний професійний рівень і ділові 
якості, до кадрового резерву цих органів, наданням рекомендацій до вступу 
до Української академії державного управління при Президентові України 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
47. Продовжити організацію літнього табору для лідерів молодіжних 

громадських  організацій "Молодіжна республіка" на засадах повного 
студентського самоврядування 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

             
48. Сприяти діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, 

виконанню програм і заходів цих організацій, спрямованих на духовний та 
фізичний розвиток молоді, підтримку її творчого потенціалу 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
49. Забезпечити проведення конкурсів соціальних проектів і програм 

громадських організацій міста з метою їх залучення до соціально корисної 
діяльності та участі в реалізації державної молодіжної політики 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 
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50. Забезпечити постійне висвітлення стану реалізації молодіжної 
політики в засобах масової інформації 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
51. Сприяти створенню дитячо-юнацьких та молодіжних редакцій в 

засобах масової інформації 
 

Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року      
 

 
 
Необхідний обсяг фінансування заходів щодо реалізації програми 

“Молодь Кіровограда” на 2012 рік зазначено у додатку до Програми 
(додається). 

 
 
 
 
Начальник відділу сім’ ї та молоді       Л.Дорохіна 
 


