
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

19.12.2019                                                                             № 7/73-  4485  
                                                                   м. Лиман

Про затвердження   комплексної

соціальної  програми «Молодь і 

сім’я  Лиманщини 2020 року»

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148

«Про затвердження Державної  цільової  соціальної  програми «Молодь України  »на

2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

від  15 травня 2013 року  № 341 «Про затвердження Державної  цільової  соціальної

програми  підтримки  сім'ї  до  2016  року"  від  24  лютого  2016  року  №  111  «Про

затвердження  Державної  соціальної  програми  протидії  торгівлі  людьми  на  період

2020 року» від 26 вересня 2013 року № 717 «Про затвердження Державної програми

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року»

та розпорядження  Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №113-р «Про

затвердження  Національного  плану дій  з  виконання  резолюції  Ради  Безпеки  ООН

1325  «Жінки,  мир,  безпека»  на  період  до  2020  року», керуючись   п.22  ч.1  ст.  26

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити   комплексну  соціальну   програму  «Молодь  і  сім’я   Лиманщини

2020 року»  (далі –  Комплексна програма), що додається.

2. Відповідальним  виконавцям  забезпечити  виконання  заходів  Комплексної

програми   та інформування управління соціального захисту населення міської

ради (Мальченко) для узагальнення інформації.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з

питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку,

інвестиційної  діяльності  та  регуляторної  політики  (Коломацький),  з  питань

освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту,  в справах молоді та

соціального  захисту  населення  (Демидова), заступника  міського  голови

Гамаюнову Ю.М. 

Міський  голова П.Ф. Цимідан



ПАСПОРТ
Загальна характеристика місцевої комплексної соціальної програми

«Молодь і сім’я Лиманщини» на 2020 рік»
1. Ініціатор розроблення програми Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради

2. Дата, номер  і назва розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про розроблення 

програми

Постанови Кабінету Міністрів України:

-від 18 лютого 2016 року № 148 «Про затвердження Державної 

цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки 

та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

-від 15 травня 2013 року № 341 «Про затвердження Державної 

цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року";

-від 24 лютого 2016 року № 111 «Про затвердження Державної 

соціальної програми протидії торгівлі людьми на період 2020 року»;

-від 26 вересня 2013 року № 717 «Про затвердження Державної 

програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

на період до 2016 року».

Розпорядження Кабінету Міністрів України

від 24 лютого 2016 року №113-р «Про затвердження Національного 

плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 

мир, безпека» на період до 2020 року».

 3. Розробник програми Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради



4. Співрозробники програми
 Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради, відділ 

культури і туризму Лиманської міської ради, служба у справах дітей 

Лиманської міської ради, Лиманський міський центр соціальних 

служб для сім’ї,  Лиманський міський центр зайнятості,  громадські 

об’єднання.

5. Відповідальний виконавець програми Управління соціального захисту населення, Управління освіти, 

молоді та спорту Лиманської міської ради, відділ культури і туризму 

Лиманської міської ради, служба у справах дітей Лиманської міської 

ради, Лиманський міський центр соціальних служб для сім’ї, 

Лиманський міський центр зайнятості,  громадські об’єднання.

6. Учасники програми Молодь, жінки, різні категорії сімей

7. Термін реалізації програми 2020 рік

8.
Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми

Бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади, інші 

джерела

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього, у

тому числі:

0

Бюджет Лиманської об'єднаної 

територіальної громади

0

Інші джерела 0



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради 

__________№________

Комплексна соціальна програма
«Молодь і сім’я Лиманщини 2020 року»

Лиман 2019



1. Загальна характеристика Комплексної програми

Молодь є важливою складовою суспільства, носієм інтелектуального потенціалу,

визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Надзвичайно важливим є

питання  щодо  формування  духовних  потреб  молоді,  зацікавленості  в  дослідженні

загальнолюдських цінностей, залучення її до культурного життя. 

Молодіжна політика - це системна діяльність місцевих органів  виконавчої  влади у

відносинах  з  особистістю,  молоддю,  молодіжним  рухом,  що  здійснюється  у

Лиманській  ОТГ  та  ставить  за  мету  створення  соціально-  економічних,

організаційних,  правових  умов  та  гарантій  для  життєвого  самовизначення,

інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді Лиманщини, реалізацію її

творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України.

Сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає моральний

стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу.  Є

потреба у фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна реалізувати свій соціальний

потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне виживання, а й

розвиток.

Гендерна рівність  є  однією з ознак правової  держави. Основою правового  статусу

особистості  є  її  фактичний  соціальний  статус,  тобто  реальний  стан  людини  в

суспільстві, її певна система соціальних можливостей.

Комплексна   соціальна  програма  «Молодь  і  сім’я  Лиманщини  2020  року»  (далі  –

Комплексна програма) спрямовує зусилля та передбачає співпрацю  органів місцевого

самоврядування, бізнесу, громадських об’єднань на ефективну реалізацію державної

молодіжної,  сімейної  і  тендерної  політики  на  місцевому  рівні  у  відповідності  до

законодавства.

2. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Існує   багато  проблем,  пов’язаних  з  достатньо  низьким  рівнем  економічної  та

громадської активності молоді:

Високий  рівень  безробіття  молоді.  В  молодіжному  середовищі  панує  найвищий

рівень  безробіття.  Проблеми,  з  якими  стикається  молодь  під  час  пошуку роботи  -

необхідність робочого стажу, володіння практичними навичками.

Недостатній рівень реалізації освітнього потенціалу молоді. Відзначається тенденція

до зниження якості освіти через низьку соціальну престижність робітничих професій,

критична  застарілість  матеріально-технічної  бази  закладів  освіти  всіх  рівнів  та

недостатні  темпи  її  модернізації.  Недостатньо  використовуються  різні  форми

отримання альтернативної освіти.

Невисокий  рівень  патріотизму,  духовності  та  моралі.  Знижений інтерес  молоді  до

літератури,  мистецтва,  культурної  спадщини.  Проявляється  раціоналістично-

споживче відношення молоді до життєвих цінностей. Одержання матеріальних благ і

статку  переважає  над  морально-духовним  розвитком  особистості.76,4%  молоді

пишаються тим, що є громадянами України.

У  молодіжному  середовищі  відбуваються  соціально-негативні  явища:  швидке

поширення  шкідливих  звичок,  соціально-небезпечних  хвороб,  насамперед

туберкульозу, венеричних, ВІЛ/СНІДу, розладів психіки та поведінки через вживання

психоактивних речовин (наркологічні розлади), скоєння злочинів.

Соціальна ізольованість молодих людей, що перебувають у важкій життєвій ситуації,

відсутність  можливостей  для  повноцінної  соціалізації  та  залучення  до  трудової

діяльності.



Оптимальний  варіант  реалізації  Комплексної  програми  ґрунтується  на  системі

загальноєвропейських принципів: відкритості, рівності можливостей, реалістичності,

дієвому та відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її

виконання.

Реалізація Комплексної програми дозволить досягнути мету, оскільки забезпечить:

спільну  та  скоординовану  діяльність  органів  виконавчої  влади  з  інститутами

громадянського суспільства: молодіжними та дитячими громадськими організаціями;

установами та закладами, що працюють з молоддю і волонтерами, за безпосередньою

участю молоді;

підтримку  соціально  значущих  проектів  інститутів  громадянського  суспільства,

зокрема молодіжних та дитячих громадських організацій;

Сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає моральний

стан  суспільства,  і  могутнім  фактором  формування  демографічного  потенціалу.  Є

потреба у фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна реалізувати свій соціальний

потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне виживання, а й

розвиток.

Висока частка неповних родин, в яких дітей виховує лише один із батьків, як правило

мати. 

Низький рівень  народжуваності,  який є  наслідками,  незадовільного  стану  здоров’я

населення,  у  тому  числі  репродуктивного;  низької  тривалості  життя  населення,

високої смертності чоловіків, низької культури статевої та репродуктивної поведінки

молоді.

Значна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до чого

призводить недостатній рівень педагогічної культури батьків, їх відповідальності за

здоров’я та виховання дітей.

Незадовільний  життєвий  рівень  багатьох  сімей,  низькі  стандарти  оплати  праці,

невирішеність житлової проблеми, поширення бідності та злиденності серед сімей з

дітьми, слабка орієнтація на свідоме самозабезпечення.

Відбувається щорічне збільшення кількості зареєстрованих фактів насильства в сім'ї.

Є необхідність проведення превентивної роботи з сім'ями, коли проблеми, що можуть

виникнути  в  сім'ї  та  спричинити  складні  наслідки,  можна  запобігти  або

нейтралізувати на початкових етапах.

Формування  свідомого  та  відповідального  ставлення  до  батьківства,  повноцінного

виховання та розвитку дітей.

Здійснення  соціальної  підтримки  сімей  шляхом  створення  ефективної  системи

захисту  населення  через  запровадження  механізму  комплексного  надання  сім'ям

адресної допомоги та соціальних послуг.

Соціальний  захист  та  підтримку  сімей,  які  опинились  у  складних  життєвих

обставинах,  запобігання  асоціальним  проявам  у  сім'ї,  передусім  насильству,

забезпечення всебічної підтримки сімей, особливо з дітьми.

Забезпечення розроблення критеріїв ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі

людьми;

Проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження протидії торгівлі

людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб.

Посилення координації роботи з виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від

торгівлі людьми, на всіх рівнях із чітким визначенням повноважень координаційних

рад з питань протидії торгівлі людьми та проведенням на обласному та районному

рівні мультидисциплінарних навчань з питань надання допомоги таким особам.

Забезпечення систематичної підготовки фахівців у сфері протидії торгівлі людьми;



Комплексний  підхід  до  розв’язання  проблем  забезпечення  рівних  прав  та

можливостей жінок і чоловіків передбачає:

здійснення  заходів  щодо  виконання  положень  Декларації  тисячоліття  Організації

Об’єднаних  Націй,  затвердженою  резолюцією  55/2  Генеральної  Асамблеї  від  08

вересня 2000 року, зокрема, в частині забезпечення гендерної рівності;

проведення  серед  роботодавців  інформаційно-роз’яснювальної  роботи  з  питань

запровадження європейських стандартів рівності працівників у сфері праці;

здійснення  заходів  щодо  скорочення  гендерного  розриву  в  рівні  заробітної  плати

жінок і чоловіків; проведення інформаційних кампаній з метою висвітлення питань

необхідності рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і

чоловіками щодо виховання дитини;

здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок для участі у

прийнятті  управлінських  рішень  та  навичок  провадження  підприємницької

діяльності. При цьому, особливу увагу слід приділити жінкам із сільської місцевості,

представникам національних меншин та жінкам з особливими потребами;

підвищення  рівня  компетенції  фахівців  з  питань  забезпечення  рівних  прав  та

можливостей жінок і чоловіків;

виконання на постійній основі робіт із впровадження гендерних підходів у систему

освіти;

проведення інформаційних кампаній за участю місцевих засобів масової інформації,

закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень

про роль жінки і чоловіка;

розроблення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі

та вжиття необхідних заходів за результатами розгляду випадків такої дискримінації;

виконання  договірних  та  інших  міжнародних  зобов’язань  у  частині  забезпечення

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

залучення  до  виконання  завдань,  передбачених  Комплексною  програмою,

міжнародних організацій та громадських об’єднань,  діяльність яких спрямована на

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Процес  реалізації  Комплексної  програми  передбачає  здійснення  комплексу

експертно- аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних

заходів із застосуванням гендерного підходу.

На  теперішній  час  існують  проблеми,  пов’язані  зі  збройним конфліктом  на  Сході

України, що мають гендерний характер, і необхідністю консолідації та оптимального

використання потенціалу жінок у протидії насильству та встановленні миру.

3. Мета Комплексної програми 

Метою комплексної програми є:

створення  сприятливих  умов  для  розвитку  і  самореалізації  молоді,  формування  її

громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості;

збереження  традиційних  сімейних  цінностей,  посилення  мотивації  до  реєстрації

шлюбів,  свідомого народження і виховання дітей,  а також підвищення соціального

захисту сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють

такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, які постраждали від

торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги;

впровадження  гендерних  підходів  в  усі  сфери  життєдіяльності  суспільства;

розв’язання  конфліктів  з  урахуванням  гендерного  аспекту;  сприяння  активізації

участі жінок у миротворчих процесах; запобігання та протидія ґендерно-зумовленого



насильства;  допомога  та  реабілітація  постраждалих  від  конфлікту,  у  тому  числі

внутрішньо переміщених осіб.

4. Завдання Комплексної програми та результативні показники

Мета програми реалізується через такі завдання:

формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді;

популяризація  та  утвердження  здорового  і  безпечного  способу  життя  та  культури

здоров’я серед молоді;

набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентносте поза системою

освіти (розвиток неформальної освіти);

створення умов для працевлаштування молоді (забезпечення первинної та вторинної

зайнятості та самозайнятості молоді);

Реалізація заходів Комплексної програми сприятиме:

збільшенню  кількості  молоді,  залученої  до   програм  та  заходів,  спрямованих  на

національно-патріотичне  виховання  та  підвищення  рівня  громадянської  свідомості

молоді;

збільшенню  чисельності  молоді,  залученої  до  популяризації  та  утвердження

здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

створенню цілісної системи неформальної освіти молоді;

розвитку  молодіжного  підприємництва  шляхом  формування  підприємницьких

навичок молоді;

підтримки молоді у працевлаштуванні та створенні для неї нових робочих місць;

зниженню рівня правопорушень серед молоді до 2020 року активізувавши правову

освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності;

підвищення  в  суспільстві  престижу  сім’ї,  утвердження  пріоритетності  сімейних

цінностей,  підвищення  ролі  батька  у  вихованні  дитини  з  урахуванням  гендерного

підходу;

запобігання сімейному неблагополуччю та надання допомоги сім’ям, які опинились у

складних життєвих обставинах;

здійснення організаційних заходів з виконання комплексної програми.

зменшенню асоціальних проявів у життєдіяльності сім’ї, передусім насильства;

запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика;

захист та допомога постраждалим від торгівлі людьми;

здійснення моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми;

підвищенню  рівня  поінформованості  суспільства  щодо  шляхів  уникнення  ризиків

потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги з метою

формування у населення навичок безпечної поведінки;

зменшенню проявів  упередженого  ставлення  до  осіб,  які  постраждали  від  торгівлі

людьми, підвищенню рівня довіри до органів виконавчої влади, які проводять заходи

у сфері протидії торгівлі людьми;

підвищенню рівня довіри населення до правоохоронної та судової систем;

запровадженню  дієвого  механізму  направлення  осіб,  які  постраждали  від  торгівлі

людьми,  органами Національної  поліції  до відповідальних структурних підрозділів

для надання допомоги;

належної правової допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

розширення можливостей жінок і чоловіків на ринку праці;

проведення  аналізу  стану  оплати  праці  жінок  та  чоловіків  для  встановлення

диспропорції та зменшення розриву в оплаті праці;



підтримка професійної активності працівників із сімейними обов'язками; досягнення

паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;

підвищення  рівня  компетенції  фахівців  з  питань  забезпечення  рівних  прав  та

можливостей жінок і чоловіків;

гармонізація поведінкових моделей суспільства у сфері відносин жінок і чоловіків;

забезпечення  співпраці  міжнародних  організацій  та  громадських  об'єднань  щодо

забезпечення  рівних  прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків  у  суспільстві;

забезпечення ефективного реагування на випадки дискримінації за ознакою статі;

запровадження підходів гендерної рівності в освіті;

впровадження  гендерно-орієнтованого  бюджетування  при  складанні  соціальних

програм.

Реалізація заходів комплексної програми сприятиме:

створенню умов та можливостей для паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті

політичних, економічних та соціальних рішень;

підвищенню  рівня  поінформованості  роботодавців  з  питань  запровадження

міжнародних стандартів рівності співробітників у сфері праці;

підвищенню рівня поінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних

обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;

підвищенню  рівня  компетенції  фахівців  з  питань  забезпечення  рівних  прав  та

можливостей жінок і чоловіків;

включенню  до  навчальних  програм  стандартів  гендерної  освіти;  скороченню

кількості  випадків  використання  у  рекламі,  місцевих  засобах  масової  інформації

елементів, що закріплюють у свідомості населення ідею нерівності жінок і чоловіків;

подальшої співпраці з міжнародними організаціями та громадськими об’єднаннями,

діяльність  яких  спрямована  на  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей  жінок  і

чоловіків;

реструктуруванню доходів і видатків бюджету таким чином, щоб потреби, інтереси та

пріоритети  громадян  обох  статей,  а  також  жінок  і  чоловіків  у  різних  групах

суспільства  були  рівною  мірою  враховані  у  процесі  формування  державного  та

місцевих бюджетів.

 Реалізація заходів Комплексної програми сприятиме:

активізації  миротворчої  та  мирозахисної  діяльності  органів  виконавчої  влади  та

громадських об’єднань у запобіганні та розв’язанні конфліктів;

створенню умов для розширення участі жінок у запобіганні і припиненні конфліктів,

встановленні та розбудові миру, формуванні культури миру;

обізнаності населення з питань безпечної поведінки під час перебування в районах

проведення антитерористичної операції, прилеглих до них територіях;

удосконаленню  системи  захисту  жінок,  які  постраждали  від  конфліктів

(ідентифікація,  створення  системи  допомоги,  інформування  про  допомогу)

підвищенню рівня поінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних

обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;

підвищенню  рівня  компетенції  фахівців  з  питань  забезпечення  рівних  прав  та

можливостей жінок і чоловіків;

включенню  до  навчальних  програм  стандартів  гендерної  освіти;  скороченню

кількості  випадків  використання  у  рекламі,  місцевих  засобах  масової  інформації

елементів, що закріплюють у свідомості населення ідею нерівності жінок і чоловіків;

подальшої співпраці з міжнародними організаціями та громадськими об’єднаннями,

діяльність  яких  спрямована  на  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей  жінок  і

чоловіків;



реструктуруванню доходів і видатків бюджету таким чином, щоб потреби, інтереси та

пріоритети  громадян  обох  статей,  а  також  жінок  і  чоловіків  у  різних  групах

суспільства  були  рівною  мірою  враховані  у  процесі  формування  державного  та

місцевих бюджетів.

5.  Обсяг та джерела фінансування, строки та виконання Комплексної програми
Матеріально-технічні  та  людські  ресурси  для  реалізації   комплексної  програми

визначаються  реальними  вимогами  щодо  впровадження  на  території  Лиманської

об’єднаної  територіальної  громади   державної  молодіжної,  сімейної  та  гендерної

політики впродовж 2020 року відповідно до діючого законодавства України.

Виконання  Комплексної  програми  здійснюється  у  межах  реальних  фінансових

можливостей  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади,  інших  джерел  на

відповідний рік.

6.  Координація та контроль за ходом виконання Комплексної програми
Координація роботи, організаційне супроводження та контроль за ходом виконання

комплексної  програми  покладається  на  відповідального  виконавця  -  управління

соціального захисту населення Лиманської міської ради.

Щорічно  до  10  січня  виконавці  Комплексної  програми,  інформують  управління

соціального захисту населення Лиманської міської ради про хід виконаний завдань і

заходів Комплексної програми.

Основними  формами  контролю  за  реалізацією  заходів  та  досягненням  показників

комплексної програми є:

здійснення  аналізу  за  ходом  виконання  заходів  Комплексної  програми  та  вжиття

додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Комплексної програми;

відстеження  процесу  використання  коштів  бюджетів  з  урахуванням  методу

гендерного бюджетного аналізу;

отримання  та  аналіз  державної  статистичної  звітності,  відомчої  звітності  про

виконання заходів та показників комплексної програми;

залучення  місцевих  засобів  масової  інформації  для  висвітлення  ходу  реалізації

комплексної програми;

обговорення стану та проблем реалізації заходів комплексної програми сесіях міської

ради;

проведення  моніторингу  виконання  комплексної  програми,  вжиття  додаткових

заходів  згідно  з  рекомендаціями  та  пропозиціями  центральних  органів  виконавчої

влади та, при необхідності, внесення змін до комплексної програми.

Звіт  за  результатами  моніторингу  реалізації  заходів  Комплексної  програми

оприлюднюється один раз на рік на офіційному веб-сайті Лиманської міської ради.

Заходи Комплексної програми визначені у додатку до програми.

Заходи Комплексної  соціальної програми  «Молодь і сім’я  Лиманщини 2020року» 

розроблені управлінням соціального захисту населення  міської ради

Начальник управління соціального 

захисту населення міської ради                    Г.В.Мальченко

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц



Додаток 

до комплексної соціальної  

програми  

«Молодь і сім’я  Лиманщини 

2020року»

Заходи до комплексної соціальної  програми   «Молодь і сім’я  Лиманщини 2020року»

Найменування завдання Найменування 

показника

Найменування заходу Відповідальний 

виконавець

Витрати на 

реалізацію

Джерела 

фінансування

Напрямок І. Молодіжна політика (заходи на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148 "Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" )

1.Формування 
громадянської позиції і
національно- 
патріотичне виховання
молоді

1.Проведення  акцій,  ігор,  конкурсів,  засідань  за

круглим столом,  дебатів,  семінарів,  зборів-походів,

семінарів -  тренінгів,  тренінгів,  олімпіад, змагань,

конференцій,  форумів,  фестивалів,  пленерів,

наметових  таборів,  зльотів,  марафонів,  походів,

концертів та інших заходів; видання інформаційних

і  методичних  матеріалів  та  виготовлення  і

розміщення  соціальних  фільмів,  роликів  та

соціальної   реклами  з  метою  забезпечення

посилення  профілактики правопорушень у процесі

підвищення  рівня  правових  знань,  правової

культури та правової поведінки молоді

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

1.1.Створення та впровадження соціально-правових

проектів: "Скажи "ні" пияцтву  та тютюнопалінню",

Управління освіти , 

молоді та спорту 



осіб "Протидія наркоманії",  "Права та обов'язки дітей і

батьків в родині"

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

1.2.Проведення місячників та тижнів правових знань

серед молоді

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

1.2.3."Скажи "ні" пияцтву

та тютюнопалінню"

Відділ культури і туризму

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

1.2.4.Проведення  місячників  та  тижнів  правових

знань серед молоді

«Є право – є надія»

Відділ культури і туризму

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

Цикл заходів, присвячених Міжнародному дню прав

людини

Відділ культури і туризму

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

Засідання клубу 

«Закони нашого життя»

Відділ культури і туризму

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

1.3.Проведення  заходів  з  правового  інформування

батьків з метою підвищення їх виховного потенціалу

та правової обізнаності

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

1.4. Реалізація проекту "Патріотична гра" Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

1.5. Реалізація проекту "Патріотична школа" Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

1.6.Здійснення  співпраці  з  громадською

організацією  "Молодіжна   ліга   майбутніх

поліцейських"

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість заходів 1.7.Цикл заходів з правового інформування батьків з

метою підвищення їх виховного потенціалу та 

правової обізнаності «Права та обов’язки підлітків і 

батьків в родині»

Відділ культури і туризму



Кількість 

залученої молоді, 

осіб

1.8 Цикл заходів правового виховання, спрямованих 

на попередження девіантної поведінки та 

профілактику правопорушень серед молоді

Відділ культури і туризму

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

1.9.Проведення семінару-практикуму з питань 

патріотичного виховання молоді (для директорів 

клубних установ).

Відділ культури і туризму

Кількість 

рекламної 

продукції, шт

1.10.Виготовлення біл-бордів, брошур, соціальних  

рекламних  роликів з метою забезпечення посилення

профілактики правопорушень у процесі підвищення 

рівня правових знань, правової культури та правової

поведінки молоді

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

2. Формування 
патріотичної 
свідомості молоді, 
зокрема у навчальних 
закладах і  
молодіжному 
середовищі шляхом 
розвитку історичної 
пам'яті; популяризації 
української культури і 
народних традицій; 
усвідомлення 
національної 
своєрідності; 
залучення молоді до 
суспільно -значущої 
діяльності.

Кількість 

залучених дітей та

молоді, осіб

2.1.Реалізація Програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді в Донецькій області на 

2016-2020 роки» Цикл заходів національно-

патріотичного напрямку згідно пам’ятних та 

знаменних дат 2020 р.

Відділ культури і туризму 

Кількість 

залучених дітей та

молоді, осіб

2.2.До заходів, присвячених дню захисника України,

Збройних Сил України, Соборності України, 

Перемоги над нацизмом та інші (концерти,  заходи, 

організація тематичних виставок, патріотичних 

Відділ культури і туризму



бесід, історичних годин, відвідування та 

поздоровлення ветеранів війни, проведення 

конкурсів щодо знання історії Державного Прапору 

України, тематичні конкурси, вікторини щодо 

знання історії Держави, години спілкування «Ціна 

перемоги», «Це потрібно не мертвим, це потрібно 

живим», конкурс малюнків на асфальті «Ми - за мир

у всьому світі» та інші

Кількість 

залучених дітей та

молоді, осіб

2.3.Проведення Днів сіл та селищ Відділ культури і туризму

Кількість 

залучених дітей та

молоді, осіб

2.4.Реалізація Програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді в Донецькій області на 

2016-2020 роки, затвердженої розпорядженням 

голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 12 липня 2016 

року  № 579,  через систему взаємопов'язаних 

проектів: 1) «Відповідальна особистість – міцна 

держава» - Внутрішній туризм, зелений туризм, 

діяльність організації «Пласт»; учнівське та 

молодіжне самоврядування, «школа лідерства», 

тренінгова робота, дитячі та молодіжні організації, 

профорієнтаційні заходи, прес - центри; 

просвітницька діяльність,  правові турніри та 

конкурси, декади правових знань; 2)«Збережи країну

для майбутнього» - екскурсійна діяльність, 

військово-спортивні ігри, патріотична школа, 

профільні табори;  секції, клуби, змагання та 

спартакіади, відвідування військових частин та 

проведення спільних занять; 3) «З любов’ю у серці, з

вірою в душі» - концерти, флешмоби, конкурси, 

просвітницькі заходи; Конкурси, історичні турніри, 

дослідження, круглі столи, дискусійні клуби; 

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради



національні свята, фольклорно-етнографічні 

фестивалі, авторські майстерні, мистецькі виставки, 

майстер-класи; Факультативні курси духовно-

морального спрямування, благодійні акції, клуби 

волонтерів, сімейні табори, інклюзивна освіта; 4) 

"Соборно жито засіваємо" - Екскурсійно-туристичні 

маршрути,  експедиції, ознайомлення з культурою 

інших регіонів; Запровадження побратимства 

учнівських та молодіжних організацій. Молодіжний,

педагогічний та культурний міжрегіональний 

обміни; Студії, дискусійні клуби, зустрічі, 

громадські обговорення; 5)"А мова – це душа 

народу. Народ без мови – не народ» - Підтримка 

видання літератури українською мовою; 

Популяризація творів класиків української; 

Підтримка молодих письменників; 6) «Ми- українці.

Ми- європейці» - Тренінгові заняття, семінари, 

круглі столи, online спілкування; Конференції, 

проекти та програми Ради Європи, міжнародні 

культурно-освітні поїздки, стажування; 

інформаційні кампанії, молодіжні обміни, фестивалі

Кількість 

проведених 

засідань, шт

2.5.Організація роботи координаційних рад з питань 

національно-патріотичного виховання молоді

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

2.6. Сприяння діяльності військово-патріотичних 

клубів та об'єднань, молодіжних платформ міст та 

районів області

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залучених осіб

2.7.Проведення  семінарів-практикумів  з  питань

патріотичного  виховання  молоді  серед:  тренерів

спортивних секцій та клубів,  керівників гуртків та

секцій,  палаців дитячо-юнацької творчості,  палаців

культури,  педагогів-організаторів дитячо-юнацьких

клубів за місцем проживання, лідерів молодіжних та

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради



громадських  організацій,  керівників  молодіжних

центрів.

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

2.8.Сприяння громадським об'єднанням  в 

проведенні  різноманітних проектів та заходів з 

питань патріотичного виховання молоді

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

2.9.  Проведення  заходів,  присвячених  дням  військ

зв’язку  та  Повітряних  сил  Збройних  Сил  України

(концерти,  тематичні  вечори,  відвідування  та

поздоровлення  ветеранів  війни,  які  проходили

службу у зазначених військах, проведення конкурсів

щодо знання історії  Державного Прапору України,

концерти,  тематичні  конкурси,  вікторини  щодо

знання  історії  Держави,  відвідування  поранених

бійців  АТО  у  шпиталях  та  лікарнях  Донецької

області,  за  місцем  мешкання,  години  спілкування

«Ціна  перемоги»,   «Це  потрібно  не  мертвим,  це

потрібно живим»,

конкурс - виставка квіткових композицій «Салют 

перемога!», відвідування пам’ятників, меморіалів, 

кладовищ, конкурс малюнків на асфальті «Ми – за 

мир у всьому світі», марш Миру, гасло «PRAY FOR 

UKRAINE», вшанування пам’яті загиблих 

працівників правоохоронних органів.

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість

залученої  молоді,

осіб

2.10.Організація та проведення Спартакіади серед 

допризовної молоді, участь у Всеукраїнських 

змаганнях допризовної молоді

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість

залученої  молоді,

осіб

2.11. Участь у обласному молодіжному форумі 

"Донецька Січ"

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість

залученої  молоді,

осіб

2.12. Участь у обласному  молодіжному  форум, 

присвячений Дню Незалежності України 

"Молодіжна хвиля"

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 2.13. Участь у . обласній патріотичній грі "Теренова Управління освіти , 



залученої  молоді,

осіб

гра" молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість

залученої  молоді,

осіб

2.14. Участь у обласному  зльоті пластунських і 

скаутських організацій "Кам'яні могили"

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість

залученої  молоді,

осіб

2.15. Участь  у всеукраїнській  акції "Донеччина 

зустрічає своїх захисників!"

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

3.Виховання у молоді 
почуття особистої та 
національної гідності, 
подолання комплексів 
меншовартості, 
формування 
шанобливого 
становлення до внеску 
національних меншин 
у державотворчі 
процеси України

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

3.1.  Проведення  заходів,  присвячених  корінним

народам світу (  конкурси, конкурс декламаторів) 

Відділ культури і туризму

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

 3.2. Участь у  Всеукраїнському  форумі  "Схід-

Захід: міжрегіональне партнерство"

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді 

та дітей, осіб

3.3.Проведення  тематичних  семінарів,  тренінгів,

фестивалів  та  інших  заходів  для  молоді  щодо

виховання у неї почуттів особистої та національної

гідності,  подолання  комплексів  меншовартості,

формування  шанобливого  становлення  до

національних меншин

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

3.4. Проведення «Шевченківських читань» Відділ культури і туризму

Кількість 

залученої молоді, 

3.5. Проведення заходів, присвячених  корінним 

народам світу (костюмовані вистави, концерти, 

Управління освіти , 

молоді та спорту 



осіб конкурси, конкурс декламаторів, Шевченківські 

читання, випуск стіннівок. Свято «Українцями ми 

народилися»

Лиманської міської ради

4. Формування 
бережливого ставлення
до навколишнього 
природного 
середовища.

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

4.1.Проведення тематичних зустрічей, присвячених 

святу Жнив (кулінарні конкурси, осінній ярмарок, 

свято осені, виставка-конкурс композицій з овочів та

фруктів)

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

4.2.  Проведення  інформаційно-роз’яснювальної

роботи  серед молоді щодо  формування свідомого

ставлення  до  необхідності  підвищення  рівня

енергозбереження і енергоефективності. Організація

конкурсу дитячих малюнків, віршів, відео-роликів.

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

5. Підтримка ініціатив 
молоді та її 
інноваційного 
потенціалу, створення 
умов для творчого та 
духовного розвитку 
молоді, її 
інтелектуального 
самовдосконалення

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

5.1. Забезпечення участі представників молоді 

області у конкурсі на здобуття грантів Президента 

України для обдарованої молоді та присудження 

Премії Кабінету Міністрів України за особливі 

досягнення молоді у розбудові України

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

5.2.Проведення щорічного відкритого конкурсу для 

хлопців з інвалідністю "Мужність без обмежень"

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

5.3.Проведення обласних мистецьких пленерів 

«Мальовнича Україна»

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

5.4.Організація  відвідувань кінотеатрів, проведення 

тематичних вечорів, присвячених Дню українського 

кіно,  вікторин, організація спільного концерту 

"LIGA STAR TOUR" працівників поліції з дітьми та 

молоддю

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради



Кількість 

залученої молоді, 

осіб

5.5. Сприяння участі обдарованої та талановитої 

молоді у Всеукраїнських та Міжнародних 

фестивалях, форумах, конкурсах, тощо

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

6. Популяризація та 
утвердження здорового
і безпечного способу 
життя та культури 
здоров’я серед молоді

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

6.1. Проведення різноманітних заходів та видання 

інформаційних та методичних матеріалів, 

виготовлення та розміщення соціальних роликів та 

реклами з метою забезпечення підвищення рівня 

здоров’я молоді. Популяризація та утвердження 

здорового і безпечного способу життя та культури 

здоров’я серед молоді.

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

6.2.Проведення інформаційно-просвітницької 

кампанії до Всесвітніх та Міжнародних днів: 

боротьби з туберкульозом, тютюнопалінням, 

наркоманією, СНІДом

Департамент освіти і 

науки, департамент 

охорони здоров’я,  

управління сім'ї, молоді та

масових заходів 

національно-

патріотичного виховання 

облдержадміністрації, 

Донецький обласний 

центр

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

6.3. Цикл  заходів з метою забезпечення підвищення

рівня здоров’я молоді і безпечного способу життя «

Ми за здоровий спосіб життя»

Відділ культури і туризму

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

6.4. Цикл заходів до міжнародного дня боротьби зі

СНІДом

Відділ культури і туризму

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

6.5.Організація і  проведення Всеукраїнської 

інформаційно-профілактичної акції 

"Відповідальність починається з мене"

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

7.Набуття  молодими
людьми  знань,
навичок  та  інших
компетентностей  поза

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

7.1.Проведення різноманітних заходів, видання 

інформаційних та методичних матеріалів, 

виготовлення і розміщення соціальних роликів та 

реклами з метою інформаційного забезпечення 

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради



системою  освіти
(розвиток
неформальної освіти)

державної політики у молодіжній сфері та 

комунікацій молоді у межах області, України і за 

кордоном.

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

7.2.Участь в обласному  відкритому фестивалю 

дитячих та молодіжних ЗМІ України в Донбасі 

"Жми на RECord"

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

7.3.Участь в обласному  фестивалі - конкурсі 

шкільних газет "Юнкорівська Майовка"

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

7.4.Участь  в  інформаційно-методичних семінарах  

для керівників редакцій дитячих та молодіжних ЗМІ,

юних журналістів

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

7.5. Участь в обласному мультимедійному марафоні 

«Закоулки»

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

8.Створення умов для 
працевлаштування 
молоді (забезпечення 
первинної і вторинної 
занятості та 
самозайнятості молоді)

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

8.1. Організація та проведення групових та масових 

профорієнтаційних заходів з метою підвищення 

мотивації молоді до отримання 

конкурентоспроможних на ринку праці області 

професій та спеціальностей

Лиманський міський 

центр зайнятості

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

8.2. Сприяння зменшенню дисбалансу між попитом

та пропозицією робочої сили на ринку праці шляхом

активного  залучення  молодих  людей  до

підприємництва та самозайнятості

Лиманський міський 

центр зайнятості

9. Залучення молоді до 
волонтерської 
діяльності

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

9.1.Реалізація  міні-проектів:   "Волонтерський  рух

Донеччини", "Майстерня громадської активності"

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

9.2.Організація Всеукраїнської благодійної акції 

"Від серця до серця

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради



10. Формування та 
реалізація механізму 
підвищення рівня 
зайнятості молоді 
шляхом сприяння її 
працевлаштуванню, 
стажуванню на 
робочих місцях та 
залученню до 
суспільно-значущої 
діяльності як способу 
забезпечення 
вторинної зайнятості

Кількість 

залучених осіб

10.1. Організація проведення громадських робіт та 

інших робіт тимчасового характеру для безробітної 

молоді  на паритетних засадах фінансування,  з 

метою задоволення суспільних потреб 

територіальних громад

Лиманський міський 

центр зайнятості

11. Підвищення в 
суспільстві престижу 
сім'ї, утвердження 
пріоритетності 
сімейних цінностей, 
підвищення ролі 
батьків у вихованні 
дитини

Кількість 

залученої молоді, 

осіб

11.1.Проведення  обласних,  міських  та  районних

свят,  присвячених  "Дню матері"

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залучених осіб

11.2. Сприяння  створенню при закладах освіти 

батьківських шкіл з метою підвищення їх ролі у 

вихованні дитини

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залучених осіб

11.3.Сім’я, родина, Україна» - сімейне свято. Відділ культури і туризму

Кількість 

залучених осіб

11.4. «Рідна домівка, рідна сім’я – тут виростає доля 

моя» - родинний вогник.

Відділ культури і туризму

Кількість 

залучених осіб

11.5. «Моя родина найкраща і найміцніша» - 

сімейний лабіринт.

Відділ культури і туризму

Кількість 11.6. «Тепло сімейного вогнища» - сімейно- Відділ культури і туризму



залучених осіб розважальна програма.

Кількість 

залучених осіб

11.7. «Тому роду немає переводу, у якому всі мають 

згоду» - відео презентація.

Відділ культури і туризму

Кількість 

залучених осіб

11.8.Заходи клубів за інтересами на тему: «Любить 

свою хату, хоч і не багату», «Без сім’ї немає щастя 

на землі» .

Відділ культури і туризму

12.Проведення на 
місцевому рівні 
інформаційно-
просвітницької 
компанії, спрямованої 
на розвиток та 
підтримку сім'ї, 
збереження орієнтації 
населення на сімейний 
спосіб життя; 
популяризація моделі 
"доброго батька" та 
запобігання 
насильству в сім'ї

Кількість 

залучених осіб

12.1. Інформування  спрямоване на розвиток та 

підтримку сім'ї, збереження орієнтації населення на 

сімейний спосіб життя; популяризація моделі 

"доброго батька" та запобігання насильства у сім'ї

Управління соціального 

захисту населення

Кількість 

учасників, осіб

12.2.Проведення заходів щодо святкування 

Всенародного дня Батька (привітання батьків, 

виготовлення виробів, подарунків, концертів, 

конкурсу: «Мій батько найкращій за всіх», конкурс- 

селфі, твір «Мій татусь»). Акція «Дитинство під 

прицілом».

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

учасників, осіб

12.3.Проведення заходів щодо святкування 

Всенародного дня Батька 

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

Кількість 

учасників, осіб

12.4.Мій тато найкращий» - розваги для дітей та тат. Відділ культури і туризму

Кількість 

учасників, осіб

12.5. «Ми з татом - найкращі друзі» - спортивно-

розважальна програма.

Відділ культури і туризму



Кількість 

учасників, осіб

12.6.Проведення  широкомасштабної  інформаційної

компанії  щодо  популяризації  сімейного  способу

життя,  формування  національних  родинних

цінностей  з  питань  здорового  способу  життя  та

збереження репродуктивного здоров'я

13.Підтримка 
багатодітної сім'ї

Кількість 

залучених осіб

13.1. Виготовлення та забезпечення бланками 

посвідчень батьків і дітей  з багатодітних сімей.

Управління соціального 

захисту населення

14.Опрацювання і 
апробація Державних 
стандартів нових видів 
надання соціальних 
послуг  (заходи на 
виконання 
затверджених наказів 
Міністерства 
соціальної  політики 
України та апробація 
проектів Державних 
стандартів надання 
соціальних послуг)

Кількість 

охоплених осіб

14.1 Організація та здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах і не можуть самостійно 

подолати або мінімізувати негативний вплив цих 

обставин; Здійснення моніторингу та контролю за 

якістю надання такої соціальної послуги.                    

Подолання чи мінімізація негативних наслідків 

складних життєвих обставин, у яких перебуває сім’я

(особа)

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

Кількість заходів, 

од.

14.2.Забезпечення комплексу заходів, спрямованих 

на попередження, обмеження та зупинення 

негативних соціальних і особистісних 

(поведінкових) явищ та їх наслідків у соціальному 

середовищі та реалізується за допомогою різних 

інструментів впливу соціального, юридичного, 

педагогічного, психологічного характеру особам, 

сім’ям, групам осіб, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, 

віком, станом здоров’я, соціальним становищем, 

бездомністю, відбуванням покарання у вигляді 

обмеження або позбавлення волі на певний строк

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

Кількість 14.3.Надання якісних послуг внутрішньо Лиманський міський 



залучених осіб переміщеним особам. Забезпечення створення 

кабінетів в усіх діючих міськрайцентрах

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

Кількість 

залучених осіб

14.4.Надання психологічної допомоги 

(консультування, підтримка, діагностика, корекція, 

психотерапія, реабілітація); надання інформації з 

питань соціального захисту населення; допомога в 

організації взаємодії з іншими фахівцями та 

службами; представництво інтересів, корекція 

сімейних стосунків, допомога особам, які 

постраждали від насильства в сім’ї; допомога в 

отриманні безоплатної правової допомоги

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

Кількість 

залучених осіб

14.5.Надання допомоги особам, сім’ям, окремим 

соціальним групам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, шляхом здійснення заходів, 

спрямованих на подолання / пом’якшення складних 

життєвих обставин, згідно з визначеними потребами

Служба у справах дітей 

Лиманської міської ради

Кількість 

залучених осіб

14.6.Надання допомоги особам/сім’ям, які 

перебувають у складних життєвих обставинах у 

врегулюванні конфліктів (спорів), опрацювання 

шляхів та умов їх розв’язання

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

15.Розвиток сімейних 
форм виховання  

Кількість 

охоплених осіб

15.1.Поширення обізнаності населення щодо 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до сімейних форм 

виховання

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

Кількість заходів 

учасників, осіб

15.3.Підвищення виховного потенціалу прийомних 

батьків та батьків-вихователів, відповідно до потреб 

громади (потреба на рік: десять п'ятиденних 

тренінгів із загальним охопленням близько 200 осіб)

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

Кількість 

учасників, осіб

15.4.Вивчення  ресурсу  та  потреби  громади  щодо

створення патронатних сімей   

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

16. Координація 
діяльності суб’єктів 

Кількість 

проведених 

16.1 Проведення засідань регіональних  

координаційних рад з питань сім’ї, демографічного 

Лиманський міський 

центр соціальних служб 



взаємодії, які 
працюють над 
впровадженням 
резолюції Ради Безпеки
ООН 1325

засідань розвитку, ґендерної рівності, попередження  

насильству в  сім’ї та протидії торгівлі людьми щодо

координації діяльності суб’єктів взаємодії, які 

працюють над впровадженням резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325

для сім’ї, дітей та молоді,

ГОЛІПСтМ, управління 

соціального захисту 

населення, управління 

освіти, молоді та спорту, 

Лиманський відділ 

Слов’янського відділення 

національної поліції

Кількість осіб 16.2.  Забезпечення  належного  реагування  на

випадки  правопорушень,  пов’язаних  з  ґендерно

зумовленим  насильством  на  території  проведення

антитерористичної операції

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

17. Розширення участі 
жінок у розбудові та 
встановленні миру,  
формуванні культури 
миру

Кількість 

примірників, од

17.3. Розроблення тематичних програм та соціальної

реклами  (листівки,  плакати)  для  розміщення  у

місцевих  засобах  масової  інформації  щодо

ґендерних  аспектів  запобігання  та  врегулювання

конфліктів

Управління соціального 

захисту населення

18. Запобігання та 
протидія насильству 
щодо жінок

Кількість 

примірників, од.

18.1. Виготовлення просвітницьких матеріалів 

(листівки, плакати) у рамках формування в 

суспільстві толерантності, культури миру, 

нетерпимості до проявів дискримінації, підвищення 

обізнаності з питань протидії ґендерно зумовленому 

насильству в умовах конфліктів та у пост 

конфліктний період

Управління соціального 

захисту населення

Кількість заходів 18.2.  Проведення  інформаційно-просвітницьких

кампаній  з  питань  протидії  гендерно  зумовленому

насильству  в  умовах  конфліктів  та  у  пост

конфліктний  період,  формування  активної

громадянської  позиції  населення  щодо  реагування

на  випадки  гендерно  зумовленого  насильства,

залучення юнаків та чоловіків до організації заходів

із запобігання та протидії насильству

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

Кількість 18.3. Проведення тренінгів серед молоді щодо Відділ культури і туризму



залучених осіб безпеки життєдіяльності

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 

позиція»

Кількість 

залучених осіб

18.4. Організація та проведення тематичних заходів,

спрямованих  на  недопущення  дискримінації  за

ознакою статі та гендерного насильства

Відділ культури і туризму

Кількість 

залучених осіб

18.5. Всеукраїнська акція 

«16 днів проти  насильства» 

«Ми проти насильства»

Відділ культури і туризму

Кількість 

залучених осіб

18.6. Тиждень протидії булінгу

«Не дай зламати життя»

Відділ культури і туризму

19.Удосконалення 
системи захисту жінок і
дівчат, які 
постраждали від 
конфліктів 
(ідентифікація, 
створення системи 
допомоги, 
інформування про 
допомогу)

Кількість 

примірників, од.

19.1.  Розроблення  та  розповсюдження  методичних

матеріалів,  пов’язаних  із  захистом  та  наданням

допомоги  постраждалим  від  конфліктів  з

урахуванням потреб  внутрішньо  переміщених осіб

та  осіб,  які  перебувають  в  районі  проведення

антитерористичної  операції,  населеному  пункті,

розташованому на лінії зіткнення

ГОЛІПСтМ

20. Створення системи 
всебічної допомоги 
постраждалим від 
конфліктів

Кількість 

залучених осіб, 

од.

20.1.Забезпечення  надання  безоплатної  первинної

правової  допомоги  постраждалим  від  конфліктів,

ґендерно  зумовленого  насильства,  зокрема

сексуального

Служба у справах дітей 

Лиманської міської ради

Кількість 

залучених осіб, 

од.

20.2. Надання допомоги постраждалим дітям від 

ґендерно зумовленого насильства на базі центра 

соціально-психологічної реабілітації дітей м.Лиман.

Служба у справах дітей 

Лиманської міської ради

Кількість 

залучених осіб, 

од.

20.3. Підтримка жіночих ініціативних груп, 

проведення груп підтримки та самодопомоги для 

постраждалих від конфліктів з урахуванням потреб 

дівчат та хлопців, жінок і чоловіків

ГОЛІПСтМ

21.Запобігання торгівлі Кількість 21.1. Виготовлення та розміщення інформаційної ГОЛІПСтМ



людьми,  її первинна 
профілактика

інформаційної 

продукції, од.

продукції (плакати, білборди) з питань протидії 

торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед 

населення інформації щодо ризиків потрапляння в 

ситуації торгівлі людьми

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

проведених 

заходів

21.2. Проведення навчальних семінарів- тренінгів, 

включення до програм підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників спецкурсів з питань 

запобігання та профілактики торгівлі людьми

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, 

ГОЛІПСтМ

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

проведених 

заходів

21.3.  Розміщення інформації за фактами виявлення

каналів торгівлі людьми.

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залучених осіб

21.4.Проведення різноманітних інформаційно- 

просвітницьких акцій (лекції, бесіди, тренінги) з 

питань протидії торгівлі людьми для населення, 

зокрема, внутрішньо переміщених осіб, щодо 

роз'яснення можливих ризиків потрапляння в 

ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання

постраждалими комплексної допомоги

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, 

ГОЛІПСтМ

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залучених осіб

21.5. Проведення лекцій, тренінгів виховних годин з

учнями  закладів  загальної  середньої  освіти  та

професійно-технічної  освіти  з  питань  протидії

торгівлі людьми  "Особиста гідність. Безпека життя.

Громадянська позиція".

Лиманський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

залучених осіб

21.6.Проведення різноманітних інформаційно-

просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі 

людьми для населення, щодо роз'яснення можливих 

ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми

Відділ культури і туризму

22.Захист  та  допомога

постраждалим  від

Кількість 

залучених осіб

22.1 Надання допомоги дітям, які постраждали в 

наслідок торгівлі людьми

Служба у справах дітей 

Лиманської міської ради



торгівлі людьми

23.Досягнення 
паритетної участі 
жінок і чоловіків у 
прийнятті суспільно 
важливих рішень

Кількість 

проведених 

семінарів, од.

 23.1  Проведення  серед  фахівців  різних  сфер

інформаційно-роз'яснювальної  роботи  з  питань

застосування підходів гендерної рівності

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

проведених 

заходів, од

23.2 Проведення інформаційних кампаній з питань

формування  в  суспільстві  культури  ґендерної

рівності

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

проведених 

заходів, од

23.3 Проведення щорічних семінарів-тренінгів для 

підвищення рівня обізнаності фахівців з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків

Управління освіти , 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Заходи Комплексної  соціальної програми  «Молодь і сім’я  Лиманщини 2020року» розроблені управлінням соціального захисту 

населення  міської ради

Начальник управління Г.В.Мальченко

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц


