
 

 

ПРОЄКТ Комплексна програма  

реалізації молодіжної та сімейної політики  Липовецької  територіальної 

громади 

на 2021-2026 роки 

 

І. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма. 

 

Молодіжна та сімейна політика в Україні в останні роки стала одним з 

пріоритетних напрямів діяльності держави. Тому затвердження цієї Програми 

зумовлено необхідністю реалізації сучасної державної сімейної і молодіжної 

політики, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку 

сім’ї та кожного з її членів, найповнішу реалізацію сім’єю своїх функцій, 

поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім’ї як основи суспільства, 

національно-патріотичне виховання дітей та молоді, залучення їх до соціально-

політичних та економічних перетворень, процесу інтеграції України до світової 

спільноти. 

Сім’я є первинним осередком суспільства, виступає джерелом емоційної 

підтримки, психологічного захисту, засобом збереження і передачі національно-

культурних і загальнолюдських цінностей. Вона знаходиться в центрі соціально-

економічних процесів, які відбуваються у суспільстві. 

У ході економічного і соціального реформування виник ряд несприятливих 

факторів, які негативно впливають на становище сімей. Передусім це стосується 

демографічної ситуації, рівня репродуктивного здоров’я, благополуччя сімей, 

виховання дітей у сім’ї та їх навчання, стану сімейного безробіття, охорони здоров’я, 

соціального забезпечення тощо.  

За оперативними даними у загальній структурі Липовецької громади 54 

відсотків жінок та 46 відсотків чоловіків. У 181 багатодітній сім’ї виховується 586 

дітей, з яких у 73 сімей діти виховуються однією матір’ю. Також 167 сім’ї перебуває 

на обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. В них виховується 

396 дітей. У складних життєвих обставинах перебуває 74 багатодітні сім’ї, в яких 

виховується 359 дитини. На обліку управління праці та соціального захисту населення 

перебуває 132 малозабезпечених сімей, в яких проживає 421 дитина. В громаді  

проживає 94 дитини з функціональними обмеженнями. 

Збільшується кількість випадків виїздів членів сімей за кордон з метою 

працевлаштування, під час яких вони стають жертвами торгівлі людьми та 

використовуються для примусової праці. Як свідчать факти, торгівці людьми 

використовують найбільш вразливі верстви населення, переважно жінок і дітей. 

Зазнає серйозної трансформації виховний потенціал родини. Високий рівень 

розлучень, до якого призводить непідготовленість молоді до подружнього життя, 

низька культура внутрішньосімейних стосунків, поширення домашнього насильства 

в різниїх формах. Протягом 2020 року було укладено 43 шлюби, що на 1% більше 

ніж у 2019 році, проте кількість розлучень в 2020 році збільшилась на 59% порівняно 

з 2019 роком.  

У суспільстві спостерігається поширення проявів жорстокості та насильства, що 

негативно позначається на процесі виховання підростаючого покоління. Насильство 

в родині є однією з найбільш типових і поширених форм дискримінації за ознакою 



статті. У сфері сімейних відносин жінки частіше, аніж чоловіки, зазнають 

дискримінації. 

У всіх сферах життя спостерігається дискримінація за гендерною ознакою. 

Жіноцтво та молоді люди в більшій мірі потерпає від безробіття. Підставою для 

подібних висновків є повільніші, ніж серед чоловіків, темпи зменшення обсягів 

безробіття. Як і раніше, роботодавці прагнуть залучити до роботи персонал 

чоловічої статі. У зв’язку із цим на сьогодні є актуальною проблема підвищення 

суспільно-політичної активності жінок та їхнього соціального статусу, що 

передбачає більш широке залучення жіноцтва у сферу прийняття управлінських 

рішень з метою реалізації свого демократичного права впливати на політичне, 

економічне і культурне життя держави. 

 

Молодь є   важливою    складовою    сучасного    українського суспільства,   

носієм  інтелектуального  потенціалу,  визначальним фактором соціально - 

економічного  прогресу.  Від  здатності  молоді бути   активною   творчою  силою  

значною  мірою  залежить  процес державотворення. Згідно зі Стратегією 

регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року одним із 

пріоритетів визначено розвиток людського ресурсу. Основою для формування та 

накопичення такого ресурсу є молодь. Адже в громаді проживає 21458  людей, 

чисельність населення у сільській місцевості становить 13329 людей. Молоді віком 

від 14 до 35 років 7552, що становить майже 30% від загальної кількості населення 

району.  

Проте, молодь є однією з найбільш соціально вразливих груп населення. На 

цю категорію припадає найбільша кількість ризиків. Зростає зацікавленість молодих 

людей радикальними та войовничими молодіжними субкультурами. Національні 

зразки літературної, художньої творчості та інших жанрів мистецтва часто 

замінюються закордонною комп’ютерною, відео-, ігровою продукцією низького 

рівня. Під їх впливом порушується фізичне здоров’я, формується надмірна 

імпульсивність та агресивність характеру. Погіршуються показники   здоров'я 

молодих громадян,   не   подолана демографічна криза,  спостерігається  

тенденція щодо поширення в молодіжному  середовищі  наркоманії  та епідемії  

ВІЛ/СНІДу,  збільшується  кількість  померлих в молодому віці.   

Значна частка молодих громадян зайнята в тіньовому секторі економіки. 

Збільшуються обсяги нелегальної трудової міграції. Існує розрив між спеціалістами, 

які випускаються із вищих навчальних закладів, та їхнім попитом на ринку праці.  

Проблемним залишається формування духовної культури, системи ціннісних 

орієнтацій, національно-патріотичної свідомості у молоді, заінтересованості в  

дослідженні  загальнолюдських цінностей   та   історичної   спадщини  народу,  

залучення  її  до культурного життя.  

Лише невелика кількість молоді займається фізичною культурою та спортом та 

приділяють здоровому способу життя особистих зусиль.  

Провідну роль у ефективному формуванні та здійсненні молодіжної політики 

відіграє співпраця між органами державної влади та молодіжними громадськими 

організаціями. Таке партнерство слід розглядати з однієї сторони як спосіб участі 

молоді у розбудові держави, з іншої – як залучення потенціалу молоді. 

У Липовецькій громаді зареєстровано 4 молодіжних громадських організацій. 

Удосконалення методів, способів та механізмів взаємодії органів виконавчої влади з 



молодіжними громадськими організаціями, особливо в умовах економічної кризи, 

дозволять підвищити рівень реалізації молодіжної політики як на обласному, так і 

на загальнодержавному рівнях, наблизити її до запитів і потреб молоді, а також 

покращити ефективність використання матеріальних та людських ресурсів у цій 

галузі. 

Забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізація сімейної 

політики обумовлює необхідність прийняття Програми. Виконання заходів 

Програми сприятиме створенню умов для вирішення актуальних проблем молоді, 

задоволення її інтересів, повноцінного і самодостатнього функціонування сім’ї, 

виховання дітей, формування ґендерної культури сімейних відносин, підвищення 

відповідальності батьків за виховання дітей.           

 

ІІ. Мета Програми  

 

Створення умов для формування самодостатньої сім’ї, відповідального 

батьківства, гендерне інтегрування у всі сфери діяльності суспільства та 

попередження торгівлі людьми. 

 Створення системи всебічної підтримки молоді щодо створення оптимальних 

правових, соціальних і економічних умов формування та розвитку громадянської 

активності, самовизначення й самореалізації і надання гарантій соціального 

становлення, розширення можливостей розвитку потенціалу молоді. 

 

 

ІІІ. Завдання та результативні показники програми 

 

 Завданнями програми у сфері підтримки сім’ї, гендерних перетворень, 

попередження торгівлі людьми  є: 

 - підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне 

батьківство; 

- вироблення дієвих механізмів соціальної підтримки сімей, які опинились у 

складних життєвих обставинах; 

 - підвищення ролі батька у вихованні дитини; 

 - підвищення рівня народжуваності, покращення репродуктивного здоров’я 

жінок та чоловіків; 

 - забезпечення належних умов для гармонізації взаємовідносин між 

подружжям, батьками та дітьми; 

 - досягнення паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно 

важливих рішень; 

 - зменшення гендерного дисбалансу в економічній сфері; 

 - розширення можливостей жінок і чоловіків на ринку праці; 

 - формування гендерної культури населення та подолання гендерних 

стереотипів; 

 - впровадження гендерних підходів в освіті; 

 - створення системи ефективного реагування на факти гендерної 

дискримінації; 

- здійснення заходів з первинної профілактики торгівлі людьми, 

профілактичних заходів серед представників вразливих верств населення та надання 

допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. 



Завданнями програми у сфері підтримки та соціального становлення  

молоді є: 

- впровадження інноваційних форми роботи з молоддю; 

- створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого 

розвитку особистості;  

     - утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування 

загальнолюдських цінностей;  

     - пропаганда та формування здорового способу життя;  

     - створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;  

     - надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям;  

-   сприяння   ініціативі   та   активності   молоді   в   усіх   сферах життєдіяльності   

суспільства,   розширення   її   участі у діяльності органів  виконавчої влади та 

місцевого самоврядування щодо розв’язання соціально значущих проблем 

суспільства, зокрема, сім’ї та молоді; 

- забезпечити доступ населення району до інформації щодо реалізації заходів 

програми. 

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми 

 

 - підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення; 

 - зміцнення шлюбу, зниження рівня розлучуваності; 

 - покращення економічних умов функціонування сім’ї; 

 - покращення стану загального та репродуктивного здоров’я населення; 

 - розширення можливостей поєднання сімейних обов’язків та професійної 

діяльності як жінок, так і чоловіків; 

 - зменшення жорстокості і насильства в сім’ї; 

 - зниження рівня соціального сирітства серед дітей; запобігання трудової 

міграції та вироблення механізмів надання допомоги дітям із сімей трудових 

мігрантів; 

 - підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та 

розвиток дітей, їх життя та здоров’я; 

 - розроблення механізмів залучення соціально відповідального бізнесу та 

громад до допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах; 

- удосконалення механізму запобігання та реагування на випадки 

дискримінації за ознакою статі та насильства в сім’ї; 

- підвищення обізнаності населення стосовно сталих стереотипів у 

традиційному розподілі гендерних ролей; 

- підвищення ефективності діяльності, посилення взаємодії органів державної 

влади, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі 

людьми; 

- підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від 

потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей отримання  

відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у 

населення; 

- захист та надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, з 

урахуванням спеціальних потреб окремих груп постраждалих осіб; 

- підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості молоді;  

- залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму 

реалізації державної молодіжної політики;  



- підвищення рівня правової культури молодих громадян, зокрема в питаннях 

поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;  

- створення сприятливих умови для формування свідомого ставлення молоді до 

збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками;  

- забезпечення надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні та 

реалізації підприємницьких ініціатив;  

- створення умов, за яких молодь виявлятиме бажання працевлаштовуватися 

самостійно;  

- зменшення кількості молодих громадян серед трудових мігрантів;  

- більш ефективно використовувати мережу спортивних закладів та закладів 

культури;  

- збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності дитячих і 

молодіжних громадських організацій.  

 

 

 

V. Основні заходи щодо забезпечення виконання програми 

 

1. Підтримка сім’ї та демографічний розвиток 

 

1.1.  Проведення інформаційно-просвітницьких та рекламних кампаній, 

інших заходів, спрямованих на збереження ціннісних орієнтацій населення на 

сімейний спосіб життя. 

Комунальний заклад «Липовецький районний центр 

соціальних служб» 

2021 – 2026рр.    

 

1.2.  Проведення заходів з відродження та збереження національних 

сімейних традицій та цінностей, зміцнення ролі сім’ї в суспільстві, ознайомлення з 

основами етики та психології сімейного життя, закріплення толерантних норм 

поведінки у стосунках юнаків і дівчат, державних свят: проведення сімейних та 

родинних свят, районних конкурсів та ігротек з придбанням та врученням призів та 

подарунків, урочистостей до вручення державних нагород багатодітним матерям 

(День сім’ї, День матері, батька, День Святого Миколая, новорічних та різдвяних 

свят, конкурсу «Від роду до роду», «Краща молода сім’я» та інші). 

Управління освіти, культури, молоді і спорту,  

Комунальний заклад «Липовецький районний центр 

соціальних служб» 

2021 – 2026рр. 

 

1.3. Проведення святкових ігротек з придбанням та врученням новорічних 

подарунків для дітей з функціональними обмеженнями, дітей учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, дітей загиблих героїв, 

працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових 

обов`язків, дітей із малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей які опинились в 

складних життєвих обставинах, дітей, які залишились без догляду батьків, дітей 

вимушено переміщених осіб із АР Крим, Донецької та Луганської областей. 

Комунальний заклад «Липовецький районний центр 

соціальних служб» 



2021 – 2026рр.    

 

 1.4. Організація груп взаємодопомоги для батьків, які виховують дітей з 

функціональними обмеженнями. 

Комунальний заклад «Липовецький районний центр 

                                                          соціальних служб» 

                                                     2021 – 2026рр.    

 

1.5. Проведення в навчальних закладах диспутів, тренінгів, брейн – рингів, 

«круглих столів», конкурсів тощо на тему «Щаслива родина» та інших з придбанням 

та врученням призів та подарунків. 

 Управління освіти, культури, молоді і спорту,  

Комунальний заклад «Липовецький районний центр 

соціальних служб» 

 2021 – 2026рр.    

 

1.6. Проведення спільно з громадськими організаціями, підприємцями та 

роботодавцями зборів з метою визначення шляхів співробітництва соціально 

відповідального бізнесу з місцевими громадами в сфері соціальної підтримки сімей. 

Комунальний заклад «Липовецький районний центр 

соціальних служб» 

2021 – 2026рр.    

 

1.7. Проведення різноманітних акцій та заходів з метою соціального захисту та 

підтримки неповних, багатодітних та малозабезпечених сімей, сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, інших сімей та дітей пільгових категорій з 

придбанням та врученням призів та подарунків.  

                                                    Управління освіти, культури, молоді і спорту,  

                                                     Комунальний заклад «Липовецький районний   

                 центр соціальних служб» 

                                 2021 – 2026рр.    

 

1.8. Здійснення раннього виявлення, соціального інспектування,  супроводу та 

соціального обслуговування сімей та осіб, які опинились у складних життєвих 

обставинах, шляхом надання їм комплексу адресних соціальних послуг, зокрема через 

спеціалізоване формування «Служби соціальної підтримки сімей».  

                                                

              2021 – 2026рр.    

 

1.9. Здійснення обліку багатодітних сімей з неповнолітніми дітьми та 

повнолітніми від 18 до 23 років, які навчаються в навчальних закладах освіти.   

Відділ соціального захисту то охорони здоров’я,  

                                                         Комунальний заклад «Липовецький районний 

                                                    центр соціальних служб» 

2021 – 2026рр 

 

1.10. Здійснення обліку сімей з дітьми до 18 років, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, та які не в змозі подолати їх самостійно. 

 Комунальний заклад «Липовецький районний 



 центр соціальних служб» 

                                                     2021 – 2026рр.    

 

1.11. Виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, спрямованої на 

підвищення відповідального батьківства, попередження раннього соціального 

сирітства та ролі батька у вихованні дітей. 

                                            Комунальний заклад «Липовецький районний 

                                            центр соціальних служб» 

 

2021 – 2026рр.    

 

1.12. Запровадження в школах практики щорічного написання школярами 

творів про сім’ю, батьків. 

                                            Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

2021 – 2026рр.    

 

1.13. Забезпечення доступності консультативних послуг щодо підготовки сім’ї 

до вагітності та пологів, проведення роботи, спрямованої на запобігання відмові 

матері від новонародженої дитини, профілактика безвідповідального батьківства.   

КНП Липовецька ЦРЛ, КЗ «Центр   первинної 

медико     – санітарної допомоги», Комунальний 

заклад «Липовецький районний  центр соціальних 

служб» 

2021 – 2026рр.    

 

1.14. Забезпечення інформування батьків та надання їм консультаційних 

послуг з метою набуття знань, умінь та навичок з питань виховання дітей, у тому 

числі через мережу спеціалізованих формувань «Мобільний консультативний пункт 

соціальної роботи».  

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб» 

2021 – 2026рр.    

 

1.15. Створення умов для активного розвитку масової  фізичної культури та 

спорту, зокрема розширення доступу дітей та підлітків до фізкультурно-спортивних і 

оздоровчих закладів, підліткових клубів за місцем проживання. 

                      Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

                                                  2021 – 2026рр.    

 

1.16. Проведення інформаційно-просвітницьких рекламних кампаній, акцій  

інших заходів з попередження насильства в сім’ї. 

 Відділ соціального захисту та охорони здоров’я,    

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб», служба у справах дітей. 

          2021 – 2026рр.    

 

1.17. Проведення навчальних семінарів та тренінгів, пропагандистських та 

профілактичних заходів для безробітних членів сімей, у тому числі 

багатодітних сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 



Районний центр зайнятості, Комунальний заклад 

«Липовецький районний центр соціальних служб» 

2021 – 2026рр.    

 

1.18. Проведення інформаційних кампаній щодо ректутизації кандидатів у 

прийомні батьки та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, 

патронатних вихователів. Виготовлення та розповсюдження соціальної 

реклами, спрямованої на пропаганду альтернативних форм влаштування дітей. 

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб», служба у справах дітей. 

2021 – 2026рр.  

   

1.19. Здійснення соціального супроводження прийомних та опікунських сімей.  

         Комунальний заклад «Липовецький районний 

         центр соціальних служб» 

         2021 – 2026рр.    

 

1.20. Забезпечення участі дітей, сімей з дітьми в обласних заходах, 

забезпечення представницьких та транспортних витрат. 

                                                   Комунальний заклад «Липовецький районний 

                                                   центр соціальних служб»,  служба у справах 

дітей  

        2021 – 2026рр.    

 

2. Забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків 

 

2.1. Залучення до діяльності з питань впровадження гендерної політики 

керівників установ, підприємств та організацій. 

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб», відділ соціального 

захисту та охорони здоров’я 

2021 – 2026рр.    

 

2.2.  Дотримання гендерного балансу та представництва інвалідів тощо при 

формуванні складу консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади 

та місцевого самоврядування. 

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб»,  відділ соціального 

захисту та охорони здоров’я  

  2021 – 2026рр.    

 

2.3. Проведення інформаційно-просвітницьких, освітніх заходів, 

спрямованих на формування суспільства рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків. 

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб», Відділ соціального 

захисту та охорони здоров’я.                                                 

2021 – 2026рр.    

 



2.4.  Реалізація заходів, спрямованих на формування гендерної культури у 

засобах масової інформації.  

 Комунальний заклад «Липовецький районний                                                   

 центр соціальних служб»,  Відділ соціального 

захисту та охорони здоров’я.                                                 

  2021 – 2026рр.    

 

2.5.  Впровадження гендерних підходів в навчально-виховний процес 

навчальних закладів району. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

          2021 – 2026рр.   

  

2.6.  Проведення засідань, конференцій тощо з питань гендерної рівності з 

забезпеченням придбання необхідних матеріалів для проведення заходів. 

 Комунальний заклад «Липовецький районний                                                   

 центр соціальних служб»,  Відділ соціального 

захисту та охорони здоров’я.                                                 

2021 – 2026рр 

 

2.7.  Забезпечення діяльності «гарячих ліній» та «телефонів довіри» з 

надання консультацій особам, які зазнали дискримінації за ознакою статі. 

                                Комунальний заклад «Липовецький районний                                                   

                                центр соціальних служб»,  Відділ соціального 

      захисту та охорони здоров’я.                                                 

 2021– 2026рр 

 

 

3. Попередження торгівлі людьми 

 

3.1. Проведення опитувань щодо обізнаності різних груп населення з питань 

торгівлі людьми. 

Комунальний заклад «Липовецький районний                                                   

 центр соціальних служб»,  Відділ соціального 

захисту та охорони здоров’я.                                                 

2021 – 2026рр 

 

 

3.2. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності 

населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що 

використовуються торгівцями людьми (розробка, видання та розповсюдження 

пам’яток, розміщення інформації на інформаційних стендах, бігбордах, обговорення 

тощо). 

 Комунальний заклад «Липовецький районний                                                   

центр соціальних служб»,  Відділ соціального    

захисту та охорони здоров’я.                                                 

                                                     2021 – 2026рр.    

 

3.3. Розвиток та забезпечення діяльності  мобільних  консультаційних 

пунктів соціальної роботи для проведення роз‘яснювальної роботи щодо збереження 



сімейних цінностей та попередження торгівлі людьми.  

 Комунальний заклад «Липовецький районний                                                   

 центр соціальних служб»,  Відділ соціального 

захисту та охорони здоров’я.                                                 

                                                     2021 – 2026рр.    

 

3.5. Надання психологічної, медичної, правової допомоги постраждалим від 

торгівлі людьми.  

КНП Липовецька ЦРЛ, КЗ «Центр первинної медико 

– санітарної допомоги», Комунальний заклад 

«Липовецький районний                                              

центр соціальних служб», 

2021 – 2026рр.    

 

4. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення  

                                            молоді, творчого розвитку особистості 

 
4.1. Проведення районних чемпіонатів, турнірів з інтелектуальних ігор «Брейн 

Ринг», «Що? Де? Коли?», «Ерудит року», «Дебати»  та інших заходів з придбанням 
та врученням призів та подарунків. 

Комунальний заклад «Липовецький районний                                                   

центр соціальних служб»,   ,  молодіжні громадські 

організації   
 2021 – 2026рр.    
 

4.2. Проведення районних конкурсів, фестивалів у різних жанрах мистецтва, 
зокрема районного дитячого фестивалю художньої творчості «Музичний зорепад» 
ім. Павла Оплаканського, фестивалю «Купальська спека» та інших. 

Управління освіти, культури і туризму, служба у 
справах дітей, Комунальний заклад 

«Липовецький районний  центр соціальних 
служб», 

 2021 – 2026рр.    
 
4.3. Проведення районних фотоконкурсів, конкурсів художніх робіт, міні-

фільмів, зокрема «Липовеччина очима молодих», «Краса – поряд» та інших заходів з 
придбанням та врученням призів та подарунків.  

Управління освіти, культури і туризму, служба у 

справах дітей, Комунальний заклад «Липовецький 

районний  центр соціальних служб», молодіжні 

громадські організації 
2021 – 2026рр. 

 

4.4. Проведення заходів, спрямованих на виявлення творчих здібностей дітей 

та молоді з функціональними обмеженнями, самовираження та реалізації їх талантів, 

сприяння їх інтеграції в суспільство. Проведення конкурсів та фестивалів творчості і 

талантів дітей та молоді з особливими потребами «Повір у себе», «Мої мрії» та інші 

з придбанням та врученням призів та подарунків.  

                                                          Управління освіти, культури і туризму, 

                                           служба у справах дітей,  Комунальний заклад                    



«Липовецький районнийцентр соціальних служб», 

2021 – 2026рр. 

 

 4.5. Надання допомоги з питань соціальної адаптації неповнолітніх, які 

повернулися з виправних закладів, або засуджені умовно. Проводити роботу 

щодо профілактики рецидивної злочинності, шкідливих звичок, пропаганди 

здорового способу життя тощо серед неповнолітніх та молоді, які перебувають на 

обліку Липовецького РС філії Державної установи «ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ» у 

Вінницькій області, зокрема через спеціалізоване формування «Мобільного 

консультативного пункту соціальної роботи». 

Комунальний заклад «Липовецький районний  

центр соціальних служб»,Липовецький РС філії 

Державної установи «ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ» у 

Вінницькій області 

2021 – 2026рр. 

 
4.6. Проведення семінарів, семінарів-тренінгів, виставок, засідань за круглим 

столом, конференцій, форумів щодо інтелектуального самовдосконалення молоді, 
творчого розвитку особистості. 

Управління освіти, культури і туризму,  
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», молодіжні громадські   
організації 

                                             2021 – 2026рр. 
 

 
4.7. Проведення районних конференцій, акцій, семінарів, засідань за круглим 

столом, нарад, конкурсів, спрямованих на залучення молодих громадян до співпраці 
з органами виконавчої влади та роботи в таких органах.  

 Комунальний заклад «Липовецький районний  

центр соціальних служб» 

2021 – 2026рр. 

 
4.8. Забезпечення організації висунення та розгляду кандидатур на 

нагородження Премією Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування та Премією Кабінету Міністрів України 
за особливі досягнення молоді у розбудові України. 

Комунальний заклад «Липовецький районний  центр  
                                                 соціальних служб» 

2021 – 2026рр. 
 

4.9. Поширення інформації про проведення конкурсів на отримання грантів 
Президента України для обдарованої молоді та забезпечення організації висунення 
та розгляду кандидатур на отримання грантів Президентів України для обдарованої 
молоді. 

Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб» 
2021 – 2026рр. 

 

4.10. Сприяння та забезпечення участі дітей та молоді району в обласних, 



всеукраїнських заходах, конкурсах, форумах забезпеченням представницьких та 

транспортних витрат. 
Управління освіти, культури і туризму 
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб» 
2021 – 2026рр. 

. 

5. Утвердження в молоді патріотизму, духовності, моральності та 

 формування загальнолюдських цінностей  

 

5.1. Проведення акцій, конкурсів, семінарів, тренінгів, спрямованих на 

активізацію волонтерського руху, зокрема інформаційно-просвітницьких кампаній 

«Волонтери – хто вони?», «Куди піти волонтером?», дослідження рівня 

«волонтеризації» молоді району тощо з придбанням та врученням призів для 

відзначення учасників. 

                                                 Управління освіти, культури і туризму,  

                                                 Комунальний заклад «Липовецький районний  

                                                 центр соціальних служб» 
 2021 – 2026рр. 

 

5.2. Організація роботи з волонтерами, створення баз даних волонтерів, 

розміщення волонтерів в організаціях, налагодження механізму залучення волонтерів 

органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, відзначення діяльності 

волонтерів тощо. 
Управління освіти, культури і туризму, 
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», молодіжні громадські 
організації  
2021 – 2026рр. 

 
5.3. Проведення районних акцій, конкурсів, фестивалів, тематичних 

оздоровчих змін, походів екологічного спрямування тощо з придбанням та 
врученням призів та подарунків.  

Управління освіти, культури і туризму,  
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», молодіжні громадські   
організації 

                                           2021 – 2026рр. 

  
5.4. Проведення заходів, спрямованих на популяризацію та відродження 

козацтва, зокрема спортивних ігор, туристично-краєзнавчих походів, 
інтелектуальних вікторин тощо серед дітей та молоді з придбанням та врученням 
призів та подарунків. 

Управління освіти, культури і туризму 
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», молодіжні громадські   
організації 

                                             2021 – 2026рр. 
5.5.Проведення заходів, конкурсів, ігротек до Дня вишиванки з придбанням та 

врученням подарунків. 



Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб» 
2021 – 2026рр. 

5.5. Організація заходів, спрямованих на подолання ґендерних стереотипів серед 
молоді.        

Відділ соціального захисту населення та охорони 

здоров’я,  Комунальний заклад «Липовецький 

районний  центр соціальних служб»,молодіжні 

громадські   організації 
                                            2021 – 2026рр. 
                                     
5.6. Проведення заходів військово-патріотичного спрямування, зокрема 

районних військово-спортивних ігор, спартакіад з військово-прикладних видів спорту, 
акцій до Дня української армії, Дня захисника Вітчизни для учнівської та допризовної 
молоді та інших заходів з придбанням та врученням призів та подарунків.  

Управління освіти, культури і туризму 
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», Липовецький РВК                              
 2021 – 2026рр. 

 
5.7. Проведення районних тематичних заходів з відзначення державних свят, 

зокрема присвячених Дню Соборності України (22 січня), Дню Конституції України 
(28 червня), Дню Державного Прапора України (23 серпня), Дню Незалежності 
України (24 серпня) та інших.  

Управління освіти, культури і туризму, 

Комунальний заклад «Липовецький районний  

центр соціальних служб»,молодіжні громадські  

організації 
 2021 – 2026рр.    

 
5.8. Проведення заходів з правової просвіти молоді, роз’яснення законодавства 

України; залучення молоді до громадського обговорення проектів нормативно-
правових актів. 

Управління освіти, культури і туризму,  

Комунальний заклад «Липовецький районний    

центр соціальних служб»  
2021 – 2026рр.    

 
5.9. Організація дослідницької, пошукової роботи молоді з історії рідного краю.  

Управління освіти, культури і туризму,  
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», молодіжні громадські  
організації 
  2021 – 2026рр.    

 

5.10. Організація благодійних акцій, спрямованих на надання допомоги 

ветеранам Великої Вітчизняної війни, людям похилого віку тощо. 
Управління освіти, культури і туризму, Комунальний 
заклад «Липовецький районний  центр соціальних 
служб»,  молодіжні громадські організації   

                                                   2019 – 2021рр.    



 
5.11. Організація та проведення заходів до Дня молодіжних і дитячих 

організацій, Дня молоді, Міжнародного дня студентів, зокрема районного конкурсу 
«Молода людина року» тощо з придбанням та врученням призів та подарунків. 

Управління освіти, культури і туризму Комунальний 
заклад «Липовецький районний  центр соціальних 
служб» 

                                                    2021 – 2026рр.    
 

5.12 Організація та проведення заходів, районних конкурсів, ігротек та 

фестивалів до Міжнародного Дня миру з врученням призів та подарунків. 
Управління освіти, культури і туризму, 
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб» 

2021 – 2026рр.    

 
5.13. Сприяння діяльності існуючих та створенню нових Євроклубів для дітей, 

учнівської молоді. 
Відділ освіти, культури, молоді і спорту  

             2021 – 2026рр.    
 
5.14. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для молоді щодо 

ідейних основ, виховних методик та символіки ПЛАСТу. 
 Управління освіти, культури і туризму. 

         2021 – 2026рр.    

 
5.15. Сприяння участі молоді району в обласних пластових таборах, вишколах, 

змаганнях тощо. 
  Управління освіти, культури і туризму  
 2021 – 2026рр.    

 
5.16. Сприяння та забезпечення участі молоді в обласних заходах з 

забезпеченням представницьких та транспортних витрат.  
Управління освіти, культури і туризму,  
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб» 
2021 – 2026рр.    

 

6. Пропаганда та формування здорового способу життя 

 
6.1. Проведення семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом, бесід, відео-

лекторіїв, диспутів, ток-шоу, спрямованих на запобігання поширенню 
тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу у 
молодіжному середовищі та збереження репродуктивного здоров’я молоді інших 
заходів, зокрема через спеціалізоване формування «Мобільний консультативний 
пункт соціальної роботи».      

Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»,КНП Липовецька ЦРЛ, КЗ 
«Центр первинної медико –   санітарної допомоги» 
2021 – 2026рр.    

 



6.2. Проведення районних акцій, конкурсів, фестивалів, культурно-мистецьких 

заходів, конкурсів малюнків, аматорських спортивних змагань, ігротек тощо, зокрема 

до Дня пам’яті померлих від СНІДу (17 травня), Міжнародного дня боротьби з 

тютюнопалінням (31 травня), Міжнародного дня боротьби зі зловживання наркотиків 

і їх незаконним розповсюдженням (26 червня), Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 

(1 грудня), Всесвітнього дня здоров’я (7 квітня), Дня захисту дітей (1 червня), 

Міжнародного дня молоді (12 серпня), Дня молоді (остання неділя червня), зокрема 

«Творча молодь – за активний спосіб життя», «Молодь проти СНІДу», «Мистецтво 

проти наркотиків», «Молодь обирає здоров’я», «Вибір молоді – здоров’я» та інші з 

придбанням та врученням призів та подарунків.  
Управління освіти, культури і туризму, 
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», молодіжні громадські 
організації 

                                                     2021 – 2026рр.  

 
  6.3. Здійснення інформаційно – просвітницьких заходів щодо попередження 

реалізації дітям алкогольних напоїв, тютюнових виробів.   
 Управління освіти, культури і 
туризму,Комунальний заклад «Липовецький 
районний  центр соціальних служб»служба у 
справах дітей ,                                

Липовецьке відділення поліції Немирівського 

відділу ГУНП у     Вінницькій області, молодіжні 

громадські організації 
              2021 – 2026рр.    

 
6.4. Виготовлення та розміщення соціальної реклами для молоді у друкованих 

та електронних засобах масової інформації з питань пропаганди та формування 
здорового способу життя.  

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, 

Управління освіти, культури і туризму Комунальний 

заклад «Липовецький районний  центр соціальних 

служб» 

 2021 – 2026рр.    

 
6.5. Організація спортивно-оздоровчої роботи з молоддю, зокрема туристичні, 

походи, велопробіги тощо з забезпеченням фінансування витрат. 
  Відділ соціального захисту та охорони здоров’я,  
Управління освіти, культури і туризму 
 2021 – 2026рр.    

 
6.6. Проведення аматорських чемпіонатів, турнірів, змагань з нетрадиційних 

видів спорту, зокрема пейнтболу, стрітболу, стрітворкауту тощо з придбанням та 
врученням призів та подарунків учасникам. 

 Управління освіти, культури і туризму 
Комунальний  
2021 – 2026рр.    

 

7. Створення сприятливого середовища для забезпечення  



                                                            зайнятості молоді 

 
7.1. Проведення профорієнтаційних заходів з учнівською молоддю, 

спрямованих на формування їх професійних намірів та побудови професійної 
кар’єри, зокрема акцій, марафонів, шоу, заходів змагального характеру (турнірів, 
вікторин, конкурсів тощо) з врученням призів та подарунків, профорієнтаційних 
уроків, семінарів та тренінгів, презентацій професій, презентацій роботодавців, 
ярмарок професій, профдіагностичного тестування тощо. 

 Управління освіти, культури і туризму, 
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб» , районний центр 
зайнятості  

                                           2021 – 2026рр.    
 
7.2. Здійснення профорієнтаційної роботи, ознайомлення дітей, учнівської 

молоді із сучасними видами виробництва шляхом організації екскурсій на 
підприємства. 

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, 
Управління освіти, культури і туризму                                  
    2021 – 2026рр.    

 
7.3. Проведення семінарів, тренінгів, консультацій для молоді, спрямованих на 

роз’яснення молоді трудового законодавства, принципів працевлаштування, на 
підготовку до прийому на роботу, спілкування з роботодавцем, уміння долати 
труднощі та пошуку виходу із проблемних ситуацій тощо.  

Управління освіти, культури і туризму, 
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», районний центр 
зайнятості, молодіжні громадські організації 

2021 – 2026рр. 

 
7.4. Організація культурно – мистецьких заходів, публікацій до професійних 

свят. 

Управління освіти, культури і туризму  
           2021 – 2026рр.    
 
7.5. Організація та проведення семінарів, тренінгів, консультування та надання 

практичної допомоги молоді, особливо у сільській місцевості, з питань 
започаткування та ведення бізнесу.  

                                    Районний центр зайнятості 
    2021 – 2026рр.    
 
7.6. Проведення засідань за круглим столом, громадських слухань, засідань, 

конференцій тощо, спрямованих на розроблення та впровадження інноваційних 
механізмів створення робочих місць, залучення молоді до соціально-економічних 
процесів району; пошук шляхів створення умов для отримання молодими людьми 
доступних фінансових коштів – кредитів (позик) на відкриття власної справи. 

Районний центр зайнятості, молодіжні громадські 

організації,  

 2021 – 2026рр.   

 



7.7. Забезпечення поінформованості молоді щодо діючої мережі навчальних 
закладів усіх рівнів та напрямків, потреб роботодавців у кваліфікованих працівниках 
шляхом надання відповідних консультацій та опублікування спеціальних бюлетнів, 
оголошень у засобах масової інформації.  

Управління освіти, культури і туризму 
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», районний центр 
зайнятості 

                                                     2021 – 2026рр.    
 

 

8. Надання підтримки молодіжним і дитячим громадським організаціям 
 

8.1. Проведення конкурсів серед молодіжних громадських організацій на 
кращі програми, проекти, заходи, зокрема з покращення соціального становища 
дітей та молоді в районі, та інші. 

Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб» 

         2021 – 2026рр.    
 
8.2. Сприяння участі молодіжних громадських організацій у конкурсах на 

отримання грантів від міжнародних фондів.  
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», молодіжні громадські 
організації 
  2021 – 2026рр.    

 
8.3. Організація семінарів, тренінгів для представників молодіжних 

громадських організацій, спрямованих на удосконалення та активізацію їх діяльності 
з забезпеченням фінансових витрат. 

Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»  

 2021 – 2026рр.    
 
8.4. Організація рекламно-інформаційних заходів про молодіжні громадські 

організації, їх діяльність, зокрема «Ярмарок громадських організацій». 
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», молодіжні громадські 
організації 

                                                         2021 – 2026рр. 
 
8.5. Здійснення моніторингу діяльності молодіжних громадських організацій в 

районі; дослідження стану та перспектив розвитку молодіжного руху на 
Липовеччині. 

 Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», громадські організації 

                                                       2021 – 2026рр.  
   
 9. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері 

реалізації державної політики з питань молоді 
 



9.1. Удосконалення механізму роботи консультативно-дорадчих органів з 
питань молоді при органах державної влади та місцевого самоврядування. 

Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», молодіжні громадські 
організації 

                                           2021 – 2026рр.    
 
9.2. Проведення засідань за круглим столом, громадського обговорення з 

питання удосконалення механізмів фінансової підтримки молодіжних громадських 
організацій. 

 Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»  , молодіжні громадські 
організації 
2021 – 2026рр.   

 
VІ. Фінансування програми 

 
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, 

передбачених на реалізацію програм стосовно сім’ї, молоді, жінок та дітей, та інших 
коштів, незаборонених законодавством.  

 
Назва програми Виконавці  2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Комплексна 

програма  

реалізації 

молодіжної та 

сімейної 

політики у 

Липовецькій 

громаді 
на 2021-2026 
роки 

Липовецький 
районний 
центр 
соціальних  

200тис. 205тис. 210тис. 215тис. 220тис. 

 Всього: 200тис. 205тис. 210тис. 215тис. 220тис. 



 


