
Звіт
про хід виконання у 2020 році Програми щодо реалізації 

молодіжної політики на території Покровської селищної ради до 2021 року

Керуючись Законами України «Про сприяння соціальному становленню 
та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 
молоддю», Концепцією національно-патріотичного виховання молоді, 
затвердженої наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України та 
Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року 
№ 3754/981/538/49, з метою створення сприятливих соціальних, економічних, 
законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого 
самовизначення й самореалізації молоді, розв’язання 'її нагальних проблем 
рішенням селищної ради від 13.12.2018 року № 351-15/УІІ затверджено 
Програму щодо реалізації молодіжної політики на території Покровської 
селищної ради до 2021 року (далі -  Програма).

Загальний обсяг фінансування Програми з селищного бюджету на 2020 рік 
-  108,45 тис. грн.

Реалізацію державної молодіжної політики на території Покровської 
об’єднаної територіальної громади здійснює відділ освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету селищної ради. Спільно з Молодіжною радою при 
Покровській селищній раді, Ордена «Знак Пошани» Вищим професійним 
училищем № 75, закладами загальної середньої та позашкільної освіти, 
громадською організацією «Молодь Покровщини» проводиться робота 
спрямована на забезпечення виконання цільової Програми.

З метою створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, 
творчого розвитку особистості запроваджено проведення конкурсу серед 
закладів загальної середньої освіти «Кращий орган учнівського 
самоврядування». Для активізації роботи в учнівських колективах, виявлення й 
підтримки учнів, які мають нахил до організаторської роботи, проявляють 
ініціативу, показують свої творчі здібності в проведенні різних виховних 
заходів, підвищення авторитету лідерів на базі комунального закладу 
позашкільної освіти «Виробничо-творчий центр дітей та юнацтва» функціонує 
школа Молодого лідера, !за результатами роботи якої проводиться конкурс 
«Лідер року». За ініціативи учасників конкурсу «Лідер року» у травні цього 
року проведено благодійну акцію «Не втрачай надію!», в рамках якої було 
організовано дитячий концерт. Кошти, зібрані в ході акції були передані на 
лікування дітям-інвалідам.

З метою підтримки інтелектуально, творчо і спортивно обдарованих учнів 
закладів загальної середньої освіти, позашкільної освіти селищної ради та 
ордена «Знак пошани» Вищого професійного училища № 75 у 2020 році 
здійснено виплату матеріального заохочення відмінникам навчання, 
переможцям та призерам міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних, 
олімпіад, спортивних змагань, фестивалів, конкурсів на загальну суму
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103,45 тис. гри. Всього матеріальне заохочення отримала 61 особа, з яких 
14 хлопців, 44 дівчини.

З метою створення сприятливих соціальних та організаційних передумов 
для життєвого самовизначення й самореалізації молоді, розв’язання її 
нагальних проблем при Покровській селищній раді діє Молодіжна рада, до 
складу якої входить 10 ініціативних молодих осіб - 5 чоловіків та 5 жінок.

В рамках навчальної програми «Ти - посадовець» з метою підготовки 
майбутніх молодіжних лідерів для розвитку та розбудови Покровської 
об’єднаної територіальної громади проведено цикл тренінгів для членів Єдиної 
учнівської ради на території Покровської ОТГ на тему «Я -  лідер» та 
«Розвиток лідерського потенціалу». Координатором діяльності учнівської ради 
є членкиня Молодіжної ради при Покровській селищній раді Чевюк Марина. До 
складу ради ввійшли представники учнівської молоді з Братського НВК, 
Коломійцівської ЗОШ, Покровської ЗОНІ І-ІІІ ступенів №2, Покровської 
гімназії та опорної школи «Покровський ліцей».

Завдяки об'єднанню зусиль органу місцевого самоврядування та членів 
Молодіжної ради у громаді реалізовано ряд заходів, які позитивно вплинули на 
процес соціалізації дітей та молоді, а саме: акції «Великодня писанка», «Святий 
Миколай», «Діти Покровщини за мир», «Від серця до серця» та «Діти - дітям» 
до Дня інвалідів, акцію «З Україною в серці», в ході якої кожен учень та 
вихованець закладів освіти селищної ради виростив та висадив символ нашої 
країни - чорнобривець.

Для утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування 
загальнолюдських цінностей учні 8-11 класів закладів освіти залучалися до 
проведення заходів з нагоди Дня Пам’яті та примирення, Дня перемоги над 
нацизмом, Дня гідності та свободи. З метою гідного вшанування подвигу 
Українського народу в Другій світовій війні, засвідчення поваги до всіх борців 
проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних 
злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни у 
травні для учнівської молоді проведено автобусну екскурсію «Місцями 
героїчної слави» за маршрутом «Романки-Покровське-Коломійці-Братське». До 
участі в екскурсії залучено 75 осіб, з яких: 34 хлопці та 41 дівчина.

З метою пропаганди та формування здорового способу життя в закладах 
освіти систематично проводяться інформаційно-просвітницькі та профілактичні 
акції для молоді «Твоя перемога», «Крок назустріч здоров’ю», «Поміняй 
цигарку на цукерку», «Здоровим бути здорово!».

До Всесвітнього дня боротьби із зловживанням наркотиками та їх 
незаконним обігом у червні поточного року учнівською молоддю проведено 
вуличну акцію «Скажемо наркотикам - «Ні!».

З метою організації культурного відпочинку і різноманітної діяльності 
молоді у вільний час, щоб дати можливість кожному освоїти сучасні способи 
використання вільного часу і допомогти стати цікавою, корисною і активною 
людиною при підтримці селищної ради функціонує «Молодіжний простір 
«РОККОУ8КЕ».
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З метою реалізації тендерної політики на території громади 
випускницями Академії жіночого лідерства на базі Молодіжного простору 
протягом 2020 року проведено цикл тренінгів для представниць учнівської 
молоді на тему «Рівність. Гідність. Лідерство».

З метою формування позитивного іміджу шлюбу та сім’ї для учнів 
старших класів практичними психологами закладів освіти проведено круглі 
столи «Проблеми сім’ї -  проблеми суспільства», організовано перегляд фільмів 
«Планування сім’ї», диспути «Поговоримо відверто» з запрошенням лікарів 
гінекологів. У кожному закладі освіти проведено інформаційні кампанії про 
популяризацію сімейного способу життя, формування національних родинних 
цінностей, з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного 
здоров’я.

Станом на 01.12.2020 року на обліку в закладах освіти Покровської 
селищної ради перебувають 27 дітей із сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, з яких 15 хлопців та 22 дівчини, 274 дитини з 
багатодітних сімей, з яких 118 хлопців та 156 дівчат. Соціальними педагогами 
та практичними психологами здійснюється соціально-педагогічний патронаж 
таких школярів надається необхідна консультативна соціально-педагогічна 
допомога.

У 2019-2020 навчальному році 93 хлопчики та 91 дівчина з багатодітних 
сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, відвідують 
секції і гуртки, що функціонують на базі закладів середньої загальної та 
позашкільної освіти.

Згідно планів роботи протягом року у кожному закладі освіти проводяться 
заходи для дітей, сімей, жінок та чоловіків соціально-незахищених категорій до 
Дня матері, Дня батька, Міжнародного дня сім’ї, Міжнародного дня захисту 
дітей, Міжнародного дня інвалідів та інших свят.

Завдяки заходам, проведених у рамках Програми щодо реалізації 
молодіжної політики на території Покровської селищної ради, здійснюється 
підтримка молодіжних проектів, забезпечується духовно-культурний та 
фізичний розвиток молоді, профілактика негативних явищ у молодіжному 
середовищі тощо.

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту виконавчого 
комітету селищної ради

Головний спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту виконавчого 
комітету'селищної ради
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