УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
чотирнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)
від _________2017року

м.Яремче

№_____________

Про хід виконання рішення
сесії Яремчанської міської
ради від 24.12.2015 №23-2/2015
«Про
цільову
соціальну
програму
«Молодь
Яремчанщини» на 2016-2020
роки.

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу молоді та
спорту міськвиконкому про стан виконання міської цільової соціальної
програми «Молодь Яремчанщини» на 2016-2020 роки (додається) міська
рада вирішила:
1. Інформацію про хід виконання програми взяти до уваги.
2. Начальнику відділу молоді та спорту міськвиконкому (Р.Слободян)
забезпечити координацію та контроль за виконанням заходів
програми.
3. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук) посилити
контроль за ефективним та цільовим використанням коштів,
передбачених на виконання заходів програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
міськвиконкому Олександра Шимка.
Міський голова

Василь Онутчак

ДОВІДКА

Про стан виконання міської цільової соціальної програми «Молодь
Яремчанщини» на 2016-2020 роки;
- рішенням сесії Яремчанської міської ради від 24.12.2015 №23-2/2015
прийнято міську цільову соціальну програму «Молодь Яремчанщини» на
2016-2020 роки;
Розділ 1:
- протягом 2016 року проведено зустріч молоді з воїнами УПА та урочисті
заходи з нагоди 74-річниці Української Повстанської Армії та Дню
Українського козацтва;
- проведено зустріч демобілізованих учасників АТО – в м. Яремче;
- протягом року у Центральній бібліотечній системі відбуваються змінні
тематичні виставки «УПА: досвід партизанської боротьби», «Герої
сьогодення» та інші;
- спільний захід «Ніч у музеї», спрямований на підтримання інтересу в
молоді до традицій народного побуту.
- організовано 2 конкурсні проекти для молодіжних організацій міста з
розвитку екологічно-просвітницької ініціативи серед молоді. Переможці
конкурсного проекту – ММГО «СТК Яремче» та ГО «Пластовий гурток с.
Микуличин» - отримали грамоти міського голови та подарунки від
партнерів заходу.
Розділ 2:
- проведено міський етап конкурсу проектів та програм молодіжних
громадських організацій; проекти-переможці внесені у вигляді пропозицій
для фінансування у 2016 році;
- до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням було проведено
традиційний конкурс короткометражних фільмів, копії робіт переможців
на цифрових носіях передані закладам оздоровлення та відпочинку для
використання у виховній роботі;
- з нагоди Всесвітнього дня здоров’я було проведено традиційну
конференцію лідерів молодіжних громадських організацій, а на
центральній площі міста проведено «руханку» за участю провідних
спортсменів краю ;
- протягом року проведено 3 турніри з міні-футболу на майданчиках зі
штучним покриттям для дітей та молоді, а також дворових команд та
команд установ і організацій, населених пунктів;
- козацькі ігри та інші спортивні змагання;
- Кубок міста з міні-футболу;
- інформаційно-просвітницькі заходи в оздоровчих закладах;
- конкурс малюнка на асфальті з логотипом акції «Відповідальність
починається з мене»;
- представлено команду для участі у всеукраїнських змаганнях з активного
туризму «Gorgany-рейс»;

- у вересні проведено спільний захід з відділами та управліннями
міськвиконкому, спрямований на популяризацію творчої діяльності
талановитої та обдарованої молоді.
- 12 січня проведено спільне засідання установ та організацій,що
впроваджують молодіжну політику на території міської ради для
вироблення спільного плану заходів на 2016 рік та визначення
пріоритетних напрямів роботи.
Розділ 3:
- ГО «Центр соціальних та ділових ініціатив» спільно з відділом молоді та
спорту і відділом туризму та рекреації провели спортивно-розважальні
заходи з активного відпочинку та туризму «Яремче-рейс»;
- налагоджено співпрацю з волонтерами Корпусу миру, що працюють на
Яремчанщині, щодо організації годин спілкування англійською мовою,
творчих прогулянок з майстер-класом з вивчення пейзажної фотографії;
- проведено заходи до Дня фізичної культури і спорту: концерт творчої
молоді, спортивні розваги, козацькі ігри;
Розділ 4:
- 15.03.2016 міським центром зайнятості проведено акцію «Молодіжна
ярмарка вакансій»;
- у рамках реалізації заходів акції «Відповідальність починається з мене»
06.04.2016 відділом молоді та спорту, відділом туризму та зовнішніх
зв’язків міськвиконкому, ГО міста організовано прибирання берега річки
Прут;
- активно працюють молодіжні громадські організації: «Українська
молодь - Христові» та «СТК ЯРЕМЧЕ». На території міської ради
зареєстровано 8 молодіжних громадських організацій, діяльність яких
спрямована на забезпечення виконання міських програм, їх особистих
ініціатив щодо реалізації проектів, спрямованих на духовний і фізичний
розвиток молоді та залучення молоді до процесів державотворення і
менеджменту в різних сферах життя громади;
Розділ 5:
Протягом року службою у справах дітей міськвиконкому спільно з
відділами та управліннями, уповноваженими працівниками МВ поліції у
вечірній час проводилися рейди, спрямовані на виявлення підлітків, які
споживають алкоголь та палять у місцях масового відпочинку та закладах
відпочинку; в рамках акції «Відповідальність починається з мене» було
проведено об’їзди закладів, що продають підакцизну продукцію,
розміщено інфостікери, проведено роз’яснювальну роботу з продавцями
ТТ, під час кожного загальноміського молодіжного чи спортивного заходу
було встановлено інформаційний банер акції та поширювалися наліпки з
соціально значущими гаслами, створені під час проведення міського етапу
конкурсу соціальної реклами «Наше майбутнє – без шкідливих звичок»
- у рамках молодіжного форуму відбулася тематична конференція з питань
профілактики негативних явищ у молодіжному та дитячому середовищі;
Розділ 6:
- відділом спільно з громадською радою проведено ряд благодійних
заходів зі збору коштів для придбання теплого одягу та подарунків із сімей
соціально незахищених категорій.

Розділ 7:
- Відділом молоді та спорту, службою у справах дітей міськвиконкому,
міським центром зайнятості постійно забезпечується наповнення
інформацією про молодіжні проблеми, зокрема забезпечення прав молоді,
молодіжної житлової політики, працевлаштування та зайнятості молоді,
навчання, охорони здоров’я, роз’яснення основних напрямків державної
молодіжної політики інформаційного порталу www.yaremche.org та
висвітлення цих питань у регіональному часописі «Яремчанський вісник».
Розділ 8:
- проводиться інформування молоді щодо можливості навчання за
кордоном, проходження практик та стажувань, здобуття стипендій від
фондів та інше.

Начальник відділу молоді та спорту

Роман Слободян

