
Про хід виконання рішення 19 сесії 

міської ради 6 скликання від 30 березня 2012 року №18 «Про міську програму 

 «Молодь Миргорода» на 2012 – 2014 роки 

 

Реалізацію державної політики з питань молоді на території міста проводить 

відділ у справах спорту, сім’ї та молоді Миргородської міської ради згідно 

затвердженої Програми молодь Миргорода на 2012-2014 роки, яка, у свою чергу, має 

забезпечити: 

 - створення сприятливих умов для самовизначення, інтелектуального, морального, 

фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу; 

-  профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі; 

- підтримку програм та проектів молодіжних громадських організацій; 

- підтримку молодої сім’ї, обдарованої молоді. 

З метою розвитку молодіжного руху, активізації молодіжних ініціатив  та 

залучення молоді  до громадської діяльності за ініціативи відділу у справах спорту, сім’ї 

та молоді у травні 2008 року створено та зареєстровано Миргородську міську молодіжну 

громадську організацію «Миргородська молодіжна рада». При підтримці центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в червні 2008 року була  створена  

Миргородська міська молодіжна громадська організація  „За нами майбутнє”. Також при 

міському відділі освіти діє Молодіжний парламент. Дані молодіжні громадські організації 

постійно залучаються до проведення молодіжних заходів та акцій (заходів до Дня 

довкілля, Дня Прапора, Дня молоді, Дня Незалежності, Дня боротьби з ВІЛ/СНІДом 

тощо). 

  

У рамках реалізації програми «Молодь Миргорода» на 2012-2014 роки за рахунок 

спонсорських коштів були проведені наступні заходи: 

 

1. З метою формування духовності, національної свідомості та патріотичного виховання 

молоді проведено: 

- міський етап Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»; 

- міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної 

гри Українського козацтва «Сокіл» («Джура»); 

- міські змагання з військово-спортивному лазертагу; 

- міські змагання з військово-прикладних видів спорту; 

- вуличну акцію до Дня Перемоги; 

- урок державності «Ні, не згине Україна». 

 

2. З метою формування здорового способу життя  молоді та запобігання негативних явищ 

у молодіжному середовищі проведено: 

- загальноміську вуличну акцію «Умій сказати своє «Ні!» та виховний захід для 

дітей з девіантною поведінкою за участі лікаря-нарколога Миргородської ЦРЛ до 

Міжнародного Дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом; 

- міський фестиваль «Тато, мама, я – спортивна сім’я»; 

- акцію «Велодень 2013»; 

- спортивні змагання з популярних видів спорту до Дня фізичної культури і спорту; 

- вуличну акцію «Я не продаю неповнолітнім тютюнові та алкогольні вироби»; 

- групові  заходи  (відеолекторії) «Профілактика поширення ВІЛ-інфекції» в рамках 

проведення акції «16 днів проти насильства»; 

- систематично проводяться спортивні змагання з популярних видів спорту. 

 

3. З метою сприяння творчому розвитку дітей та молоді, організації їх дозвілля 

проведено: 



- змагання дворових команд з баскетболу, шаховий турнір, міський турнір з 

пляжного волейболу, концертно-розважальну програму та святкову дискотеку до 

Дня молоді; 

- «круглий стіл» - зустріч представників альтернативних молодіжних культур міста 

та представників органів місцевого самоврядування; 

- спортивно-розважальний молодіжний фестиваль «Myrgorod Funday Party 2013»; 

- турнір з фанджампінгу (стрибки на велосипеді с трампліна у воду); 

- заходи до святкування Дня студента; 

- за сприяння відділу молодь міста прийняла участь в обласному конкурсі «Таланти 

багатодітної родини», у міжнародному конкурсі-фестивалі «Щасливі долоні». 

 

4. З метою формування сімейних цінностей, підготовки молоді до сімейного життя та 

підтримки молодих сімей проведено: 

- святкові урочистості з нагоди відзначення Дня Матері та Міжнародного Дня сім’ї; 

- міську акцію «16 днів проти насилля»; 

- новорічне свято для дітей пільгових категорій; 

- обстеження умов проживання молодих багатодітних сімей з метою визначення їх  

готовності до нового навчального року та осінньо-зимового періоду; 

- систематично проводиться обстеження родин (в тому числі і молодих), у яких 

скоєно насильство; 

- міський фестиваль «Тато, мама, я – спортивна сім’я»; 

- систематично надаються консультації щодо молодіжного кредитування на 

придбання житла. 

5. Проводиться оздоровлення дітей та молоді пільгових категорій. В 2013 році відділом 

реалізовано 5 путівок до МДЦ «Артек»,  10  путівок до УДЦ «Молода гвардія» та 57 

путівок до таборів оздоровлення та відпочинку Полтавської області та за її межами. За 

рахунок цих путівок оздоровилось 16 дітей із багатодітних сімей, 5 дітей із 

малозабезпечених сімей, 4 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування, 2 дитини - інваліда, 12 обдарованих дітей, 18 дітей, що стоять на 

диспансерному обліку та 15 дітей працівників бюджетної сфери. Всього реалізовано 

72 путівки. 

6. Усі заходи висвітлювались в міських засобах масової інформації. 

 

Основні проблеми: 

 

- відсутність приміщення для проведення  роботи з молоддю;                

- недостатнє фінансування  на  реалізацію державної політики стосовно  молоді. 

 

Основними  питаннями для вирішення в 2014 році залишаються: 

 

- збільшення обсягу фінансування в сфері молодіжної  політики;                       

- підтримка молодих сімей,  пропаганда здорового способу життя, максимальне сприяння 

духовному та фізичному розвитку молоді, виховання в неї почуття громадянської 

самосвідомості та патріотизму, підтримка молодіжних громадських об’єднань;  

- забезпечення виконання Міської програми „ Молодь Миргорода” на 2012-2014 роки; 

 

Пропоную роботу відділу у справах спорту, сім’ї та молоді  Миргородської міської 

ради, спрямовану на реалізацію молодіжної політики, вважати задовільною. 

 

 

                        Начальник відділу                                                                    В. М. Фісик 


