Проект доопрацьовано 04.12.2019 р.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Міської цільової програми «Молодь Одеси» на 2020-2022 роки»



 	Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27, статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                «Про затвердження Міської цільової програми «Молодь Одеси»                                на 2020-2022 роки» (додається). 

	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Котляра А.І. 



Міський голова                                                                               	Г. Труханов 

Керуюча справами                                                                              	О. Оніщенко

 
Вик.: Жильцов 705-40-63
         (Тітаренко 705-40-66)
 












Додаток
							до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
							від
							№

Про затвердження Міської цільової програми «Молодь Одеси» на 2020-2022 роки


         Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                             «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Указу Президента України від 27 вересня 2013 року № 532/2013 «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року», Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148,                              Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста Одеси, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості Одеська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Міську цільову програми «Молодь Одеси» на 2020-                 2022 роки (додається).
	 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.



Міський голова                                                              			Г. Труханов


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами                                                                            	О. Оніщенко
Додаток 
до рішення Одеської міської ради 
від 
№ 












Міська цільова програма «Молодь Одеси» 
на 2020-2022 роки
  






















Одеса – 2019

1. ПАСПОРТ
Міської цільової програми «Молодь Одеси» на 2020-2022 роки
(далі – Програма)

1.
Ініціатор розроблення Програми 
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
2.
Розробник Програми 
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
3.
Відповідальний виконавець Програми 
Департамент внутрішньої політики   Одеської міської ради
4.
Виконавці Програми 

Департамент внутрішньої політики   Одеської міської ради, комунальна установа «Одеський муніципальний молодіжний центр», Молодіжна рада при Одеському міському голові
5.
Термін реалізації Програми 
2020-2022 роки
6.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 
15 341,1 тис.грн

у тому числі: 

6.1.
Кошти бюджету м. Одеси
15 341,1 тис.грн


2. Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована Програма

Молодь є важливою складовою сучасного суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення.
У переглянутій Європейській хартії про участь молоді в місцевому та регіональному рівні, яка була прийнята у 2003 році Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи, звертається увага на те, що украй важливим є питання щодо активного залучення молоді до ухвалення рішень, а також процесу формування та реалізації молодіжної політики на місцевому рівні.
Реформи, що проводяться в Україні, переміщують акцент                                  з централізованого управління на місцеве самоврядування та визначають пріоритет громадського залучення та соціальної активності молоді,                         у т.ч. формують новий підхід в організації діяльності з молоддю –                            від «роботи з молоддю» до «молодіжної участі». Для активізації участі молодих людей повинні бути створені певні структури, яким має надаватись підтримка, – це молодіжні парламенти, ради, форуми тощо. Вони можуть мати різні форми, залежно від потреб молодих людей і зацікавленості влади.

Також важливим на сьогодні є не тільки активне залучення молоді до життя місцевих громад, але й забезпечення координації молодіжної роботи.
Забезпечення координації молодіжної роботи та активного залучення молоді до життя місцевих громад можливе за умови формування молодіжної інфраструктури в громадах, що передбачає підтримку та розвиток діючих і створення нових молодіжних центрів/молодіжних просторів та запровадження діяльності молодіжних працівників. Саме молодіжні центри/молодіжні простори зосереджують необхідні для молоді послуги, можливості проведення вільного часу та всебічного розвитку.
У Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» терміни «молодь» та «молоді громадяни» визначаються як громадяни України віком від 14 до 35 років. У місті Одесі станом на сьогодні  зареєстровано 278 160 молодих осіб у віці від 14 до 35 років, що складає майже третину всього населення.
Актуальними проблемами сучасної молоді є професійне самовизначення, безробіття, фізичне та психічне здоров’я, освіта, соціальна незахищеність, потреба у самовираженні. Вирішення багатьох проблем залежить від соціальних факторів та сприяння влади.
Отже, пріоритетними сферами молодіжного життя, що потребують уваги влади, є отримання якісної освіти, зайнятість молоді, підтримка талановитої молоді, популяризація здорового та безпечного способу життя та розвиток молодіжної інфраструктури. Формування системи ціннісних орієнтацій молоді має здійснюватися на засадах практико-орієнтованого підходу на основі урізноманітнення форм роботи з молоддю з метою виховання самостійної особистості, активного члена громади. Велике значення має також активна участь молоді в ухваленні рішень та житті громади.
Одним із пріоритетних завдань Одеської міської ради є вдосконалення роботи з основних напрямів реалізації державної молодіжної політики, забезпечення повноцінної роботи з молоддю. 
Враховуючи рекомендації Кабінету Міністрів України щодо створення молодіжних центрів на базі існуючих установ з урахуванням соціальних потреб молоді рішенням Одеської міської ради від 12 червня 2019 року                 № 4743-VII «Про затвердження статуту комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр» у новій редакції» внесено зміни до статуту  комунальної установи та розширено її повноваження у сфері молодіжної політики. Рішенням Одеської міської ради від 18 вересня 2019 року                             № 143-VII змінено назву комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр» на «Одеський муніципальний молодіжний центр» та внесено відповідні зміни до статуту установи. Нині діяльність комунальної установи спрямована на соціалізацію та самореалізацію молоді, духовний розвиток молоді та реалізацію її творчого потенціалу, національно-патріотичне виховання, розвиток волонтерства, забезпечення громадянської освіти молоді через участь у суспільній діяльності тощо.

Також у місті діє Молодіжна рада при Одеському міському голові – консультативно-дорадчий орган із питань молодіжної політики, створений з метою взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради та молоді міста Одеси і забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та її участю у всіх сферах суспільного життя міста Одеси, проведення інформаційно-навчальної роботи серед молоді та консолідації молодіжного руху міста Одеси.
Незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються у молодіжному середовищі останніми роками, все ще існують проблемні питання,                          які потребують вирішення в рамках міської цільової програми. 
Розроблення Програми зумовлене необхідністю формування цілісної молодіжної політики у місті для забезпечення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, підтримки активності молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.
Програма виступає інструментом реалізації пріоритетного завдання «Освічена Одеса», визначеного у Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована).

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми реалізації молодіжної політики є:
- поліпшення координації зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері реалізації державної молодіжної політики, підвищення її ефективності;
- підтримка ініціатив молоді міста Одеси, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення;
- сприяння ініціативам та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення її участі в діяльності органів місцевого самоврядування щодо вирішення соціально значущих проблем суспільства, зокрема молоді;
- формування позитивної соціальної поведінки і сприяння самореалізації молоді;
- формування патріотичної свідомості молоді міста, зокрема у навчальних закладах і в молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам’яті та популяризації української культури і народних традицій; 

- популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;
- виховання правової культури та екологічної відповідальності; 
- забезпечення діяльності молодіжного центру, молодіжних працівників.
Програма розрахована на період з 2020 по 2022 роки.
Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, затверджених                у бюджеті міста Одеси на зазначені цілі на відповідний рік. 
Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Основними напрямами діяльності Програми є:
- інтелектуальний та творчий розвиток особистості;
- формування громадської позиції молоді;
- забезпечення змістового дозвілля за місцем проживання.
Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 2                         до Програми.

6. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми надасть змогу:
- підвищити рівень доступу молоді до неформальної освіти та створення умов для зайнятості;
- забезпечувати скоординовану діяльність органів місцевого самоврядування та консультативно-дорадчих органів з питань молодіжної політики та громадських об’єднань з питань реалізації молодіжної політики; 
- залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;
- створити сприятливі умови для соціального становлення та розвитку молоді;
- забезпечити інтеграцію молоді міста в державні, європейські та світові молодіжні структури;
- підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку;
- збільшити кількість молоді, залученої до програм та заходів міста;  
- підвищити рівень правової та екологічної культури молодих громадян;
- створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я і залучити молодь до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;
- забезпечити надання підтримки молодим громадянам у реалізації підприємницьких ініціатив;
- забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;

- сприяти всеукраїнському та міжнародному співробітництву молоді;
- забезпечити створення та функціонування молодіжної інфраструктури;
 - забезпечити залучення молоді до волонтерства.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.
Координацію за ходом виконання Програми здійснює департамент внутрішньої політики Одеської міської ради (далі – Департамент).
Виконавці програми щоквартально до 5 числа місяця, наступного                       за звітним, подають до Департаменту інформацію про стан виконання Програми.
Департамент щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, готує і подає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради узагальнену інформацію (отриману від усіх виконавців Програми) про стан виконання Програми.
Департамент щорічно доповідає про хід виконання Програми                         за звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради                  у І півріччі року, наступного за звітним.
Після закінчення встановленого строку виконання Програми Департамент складає підсумковий звіт про результат її виконання та подає його на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради не пізніше                    шестимісячного строку після закінчення встановленого строку її виконання.
Департамент оприлюднює основні результати реалізації Програми                        у засобах масової інформації.




Секретар ради 					                                     О. Потапський
Додаток 1 
до Програми



Ресурсне забезпечення Міської цільової програми «Молодь Одеси» 
на 2020-2022 роки

Джерела фінансування,                        які пропонується залучити                   на виконання Програми
Роки виконання Програми
Усього витрат                       на виконання Програми
(тис.грн)

2020 рік 

2021 рік

2022 рік


Усього, в т.ч.:


4 807,4 

5 111,3
 

5 422,4 

15 341,1 

бюджет м. Одеси, усього:


4 807,4 

5 111,3
 

5 422,4 

15 341,1 
у т.ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

4 807,4 

5 111,3
 

5 422,4 

15 341,1 


 Додаток 2 
до Програми

Напрями діяльності та заходи 
Міської цільової програми «Молодь Одеси» на 2020-2022 роки

№      з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис.грн, у тому числі:
Очікуваний результат





Усього
2020 рік
2021 рік
2022 рік

1. Інтелектуальний та творчий розвиток молоді
1.1.
Створення та популяризація інформаційного порталу з питань молодіжної політики та інформаційна підтримка діяльності Молодіжної ради при Одеському міському голові
2020-2022 роки
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, 
Молодіжна рада при Одеському міському голові
Усього,  в т.ч.:
300,0
100,0
100,0
100,0
Створення та підтримка сайту Молодіжної ради при Одеському міському голові




бюджет 
м. Одеси
300,0
100,0
100,0
100,0

1.2.
Проведення семінарів, лекцій, тренінгів, засідань «круглого столу», молодіжних форумів з питань молодіжної політики
2020-2022 роки
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, 
Молодіжна рада при Одеському міському голові
Усього, в т.ч.:
390,0
130,0
130,0
130,0
Сприяння всебічному розвитку молоді та підвищення рівня доступу молоді до неформальної освіти, обмін досвідом з питань молодіжної політики




бюджет 
м. Одеси
390,0
130,0
130,0
130,0

1.3.
Організація та проведення Молодіжного чемпіонату міста Одеси з гумору
2020-2022 роки
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради,  
Молодіжна рада при Одеському міському голові
Усього, в т.ч.:
450,0
150,0
150,0
150,0
Сприяння творчому, інтелектуальному та духовному розвитку молоді, розвитку гумористичного руху




бюджет
м. Одеси
450,0
150,0
150,0
150,0

1.4.
Проведення культурно-розважальних, творчих заходів, конкурсів,  фестивалів, а також заходів, направлених на збереження історії та культури міста
2020-2022 роки
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, 
Молодіжна рада при Одеському міському голові
Усього, в т.ч.:
840,0
280,0
280,0
280,0
Сприяння всебічному розвитку молоді; формування патріотичної свідомості молоді міста, розвиток історичної пам’яті, популяризація культури і традицій




бюджет 
м. Одеси
840,0
280,0
280,0
280,0



Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
1 980,0
660,0
660,0
660,0


бюджет 
м. Одеси
1 980,0
660,0
660,0
660,0

2. Формування громадської позиції молоді
2.1.
Проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня знань молоді у сфері законодавства України, правової культури та правової поведінки
2020-2022 роки
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради,                           Молодіжна рада при Одеському міському голові
Усього, в т.ч.:
150,0
50,0
50,0
50,0
Підвищення рівня правової культури




бюджет         
м. Одеси
150,0
50,0
50,0
50,0

2.2.
Проведення заходів щодо формування у молоді дбайливого ставлення до навколишнього середовища
2020-2022 роки
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради,                      Молодіжна рада при Одеському міському голові
Усього, в т.ч.:
150,0
50,0
50,0
50,0
Формування відповідального відношення молоді                 до навколишнього середовища




бюджет         
м. Одеси




150,0
50,0
50,0
50,0

2.3.
Організація та проведення міського конкурсу соціальної реклами для молоді
2020-2022 роки
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради,                     Молодіжна рада при Одеському міському голові



Усього, в т.ч.:
105,0
35,0
35,0
35,0
Підвищення рівня громадської активності молоді міста




бюджет         
м. Одеси
105,0
35,0
35,0
35,0



Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:

405,0
135,0
135,0
135,0


бюджет                      м. Одеси







405,0
135,0
135,0
135,0

3. Забезпечення змістового дозвілля молоді за місцем проживання
3.1.
Забезпечення діяльності комунальної установи «Одеський муніципальний молодіжний центр»
2020-2022 роки
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради,                                    комунальна установа «Одеський муніципальний молодіжний центр»
Усього, в т.ч.:
12 956,1
4 012,4
4 316,3
4 627,4
Створення умов для вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді




бюджет          
м. Одеси
12 956,1
4 012,4
4 316,3
4 627,4



Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
12 956,1
4 012,4
4 316,3
4 627,4


бюджет         
м. Одеси
12 956,1
4 012,4
4 316,3
4 627,4



Всього за Програмою
Усього, в т.ч.:
15 341,1
4 807,4
5 111,3
5 422,4


бюджет         
м. Одеси
15 341,1
4 807,4
5 111,3
5 422,4



Інформація

до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 
«Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про затвердження Міської цільової програми «Молодь Одеси» 
на 2020-2022 роки».
СУТЬ ПИТАННЯ:
Затвердження Міської цільової програми «Молодь Одеси» на 2020-2022 роки». 
Основною метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, підтримки активності молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.
 
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Прийняття даного рішення надасть змогу:
- забезпечувати скоординовану діяльність органів місцевого самоврядування та консультативно-дорадчих органів з питань молодіжної політики та громадських об’єднань з питань реалізації молодіжної політики; 
- залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;
- підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку;
- збільшити кількість молоді, залученої до програм та заходів міста;  
- підвищити рівень правової та екологічної культури молодих громадян;
- формування відповідального відношення молоді до навколишнього середовища;
- створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я і залучити молодь до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;
- забезпечити надання підтримки молодим громадянам у реалізації підприємницьких ініціатив;
- забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;
- створення умов для інтелектуального розвитку, шляхом залучення до неформальної освіти;
- сприяння всеукраїнському та міжнародному співробітництву молоді;
- забезпечити створення та функціонування молодіжної інфраструктури;
 - забезпечити залучення молоді до волонтерства.

МОЖЛИВІ РИЗИКИ:
Відсутність фінансування з міського бюджету у повному обсязі.


ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК)
Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті м. Одеси на зазначені цілі на відповідні роки.
Орієнтовні обсяги фінансування складають 15 341,1 на період з 2020 по 2022 роки в межах граничних показників.

З повагою 
директор департаменту							О.С. Жильцов



















