
УКРАЇНА
СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗО листопада 2018 року РІШЕННЯ № 2204

Про затвердження Програми 
"Здоровий спосіб життя -  вибір 
молоді Салтівщини" на 2019 рік

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету селищної ради, та з 
метою створення сприятливих умов для життєвого самовизначення та 
самореалізації молоді громади, підтримки їх діяльності, виховання в 
молодого покоління морально-правової культури та профілактики 
негативних явищ в молодіжному середовищі, керуючись пунктом 22 частини 
І статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", Старосалтівська 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму "Здоровий спосіб життя -  вибір молоді Салтівщини" 
на 2019 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань соціально економічного розвитку та соціального захисту 
населення та гуманітарних питань (Мироненко Л.Г.) та комісії з питань



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням № 2204 ХЕУ сесії 

Старосалтівської селищної ради 
VII скликання 
від ЗО листопада 2018 року

ПРОГРАМА 
«ЗДОРОВИЙ СПОСІБ 

ЖИТТЯ -  ВИБІР МОЛОДІ 
САЛТІВЩИНИ»

НА 2019 РІК

Смт Старий Салтів
2018 р.
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1. Паспорт Програми.

2. Мета та основні завдання Програми.

3. Основні напрямки Програми.

4. Очікувані результати виконання Програми.

5. Фінансування Програми.

6. Заходи по Програмі "Здоровий спосіб життя -  вибір молоді Салтівщини" 
на 2019 рік.



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення Програми: виконавчий комітет Старосалтівської 
селищної ради.

2. Розробник Програми: виконавчий комітет Старосалтівської селищної 
ради.

3. Відповідальним виконавцем Програми визначити: виконавчий комітет 
Старосалтівської селищної ради

4. Учасники Програми: Старосалтівська селищна рада, виконавчий комітет 
Старосалтівської селищної ради, відділ освіти, молоді та спорту селищної 
ради, сектор культури і туризму, служба у справах дітей селищної ради.

5. Термін реалізації Програми: 2019 рік.

6. Етапи виконання Програми: Програма включає комплекс заходів 
постійного застосування, етапи виконання визначаються протягом року.



1. Мета та основні завдання Програми

Мета Програми -  створення сприятливих політичних соціальних, 
економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для 
самовизначення і самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем.

Основними завданнями Програми є:
- сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства, розширення її участі у формуванні та реалізації державної 
політики щодо розв’язання соціальних проблем;
- поліпшення координації зусиль органів місцевого самоврядування та 
громадських організацій у сфері реалізації державної молодіжної політики;
- підвищення ефективності державної молодіжної програми на місцевому 
рівні.
2. Основні напрямки виконання Програми

Основними напрямками виконання Програми є :
2.1. Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, що 

передбачає посилення соціальної роботи з учнівською молоддю;
2.2. Формування здорового способу життя, що передбачає :
- формування у молоді відповідального ставлення до свого здоров'я, 
здоров'я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому 
способі життя;
- пропагування здорового способу життя, залучення дітей, підлітків та 

молоді до занять фізичною культурою, спортом.
2.3. Сприяння вихованню патріотизму, розвитку духовності, моральності 
дітей та молоді, організація їх змістовного дозвілля, що передбачає 
удосконалення проведення заходів, присвячених визначним подіям, 
ювілейним датам вітчизняної історії;

2.4. Формування у молоді поваги та запобігання негативним явищам у 
молодіжному середовищі, що передбачає попередження негативних проявів 
у поведінці молоді та проведення профілактичних заходів 
щодо запобігання проявам злочинності у молодіжному середовищі.
2.5. Запровадити систематичне проведення тренінгу "Я і здоровий спосіб 
життя" серед учнівської молоді Старосалтівської ОТГ щодо здорового 
способу життя. Залучати до участі в ньому Раду Молоді Старосалтівської 
ОТГ.



3. Очікувані результати виконання Програми
У результаті виконання Програми очікується:

- сприяння підвищенню ефективності реалізації державної молодіжної 
політики на території селищної ради, забезпечення необхідних умов для 
соціального становлення та розвитку молоді;
- формування у молоді основ г)лианістичного світогляду, пріоритетності 
високих моральних; культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження 
почуття патріотизму та національної самосвідомості;
- організації змістовного дозвілля;
- збільшити кількість молоді, яка веде здоровий спосіб життя;
- донести до громадськості інформацію про епідеміологічні масштаби 
проблем поширення вживання наркотичних речовин, ВІЛ/СНІДУ, формувати 
мотивацію молоді до здорового способу життя, безпечної поведінки, стійкої 
громадянської позиції щодо неприйняття наркотиків;
- зменщити кількість молоді, яка вживає наркотики, психотропні речовини 
тощо.

4. Фінансування Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах 
видатків, передбачених в селищному бюджеті на ці цілі.



Додаток
до Програми "Здоровий спосіб життя -  вибір молоді 

Салтівщини" на 2019 рік

5. ЗАХОДИ
по Програмі „Здоровий спосіб життя -  вибір молоді Салтівщини” на

2019 рік
№
п/п

Заходи по 
реалізації 
Програми

Термін
виконання

Фінансування
(бюджет)

гри.

Відповідальні
виконавці

1. З метою
збереження
самоб>тніх
традицій
українського
народу
організовувати 
свята та залучати 
творчу молодь 
селища до участі у 
селищних святах з 
нагоди 
святкування:
- Дня вишиванки;
- Дня молоді;
- Івана Купала;
- Дня меду;
- Дня Державного 
прапора;
- Дня Незалежності 
України;
- Дня громади;
- Дня уіфаїнського 
козацтва та Дня 
Захисника України;

Протягом
року

Виділяти кошти
згідно окремого
рішення
виконавчого
комітету
селищної ради
на підставі
розроблених
відповідальними
виконавцями
кошторисів.

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради, 
сектор культури і 
туризму селищної 
ради



- Дня Гідності та 
Свободи;
- Днл пам’яті жертв 
Голодомору та 
інших.
Організовувати 
напередодні 
святкування Дня 
Перемоги мітинги- 
реквієм,
покладання квітів 
до пам’ятників 
загиблих, конкурси 
малюнку на 
асфальті.

Протягом
року

Виділяти кошти
згідно окремого
рішення
виконавчого
комітету
селищної ради
на підставі
розроблених
відповідальними
виконавцями
кошторисів.

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради, 
сектор культури і 
ТЗфИЗМу селищної 
ради

Здійснювати 
інформаційно- 
консультативну 
роботу серед 
молоді щодо 
виріщення проблем 
професійного 
самовизначення і 
працевлаштування, 
орієнтації на 
самозайнятість і 
підприємницьку 
діяльність.

Протягом
року

Виділяти кошти
згідно окремого
рішення
виконавчого
комітету
селищної ради
на підставі
розроблених
відповідальними
виконавцями
кошторисів.

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селипщої ради, 
служба у справах 
дітей селищної 
ради

Забезпечення 
участі молоді у 
роботі семінарів з 
питань оволодіння 
технікою пошуку 
роботи та основ 
підприємницької 
діяльності.

Протягом
року.

Виділяти кошти
згідно окремого
рішення
виконавчого
комітету
селищної ради
на підставі
розроблених
відповідальними
виконавцями
кошторисів.

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради, 
служба у справах 
дітей селищної 
ради

Проведення
постійно-діючого

Протягом 
року, крім

19000 грн. на рік Відділ освіти 
молоді та спорту



тренінгу "Я і 
здоровий спосіб 
життя" серед 
учнівської молоді 
Старосалтівської 
ОТГ та їх батьків 
щодо здорового 
способу життя.

ЛІТНІХ
канікул

селипщої ради, 
сектор культури і 
ТЗфИЗМу селищної 
ради.

7. Проведення
стажування
старшокласників
шкіл
Старосалтівської 
ОТГ в рамках 
ознайомчої 
практики 
започаткованої 
Програмою ДОБРЕ 
в селищній раді

Під час 
канікул, за 
згодою 
батьків

1000грн Виконавчий 
комітет селищної 
ради

Секретар виконкому О.В.Ситник


