
 

Звіт про виконання цільової 
«Програми підтримки молодіжної політики на території Музиківської об’єднаної 

територіальної громади до 2022 року» 

за 2019рік 

 

 

       Програма підтримки молодіжної політики на території Музиківської територіальної об’єднаної 
територіальної громади до 2022 року розроблена відповідно до Конституції України, Закону України « 
Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Постанові КМУ « Про 
затвердження Державної цільової соціальної програми « Молодь України», Європейській хартії по участь 
молоді у місцевому і регіональному житті та затверджена  рішенням  сесії Музиківської сільської ради від 
20.12.2018 року №415. 

План заходів щодо реалізації Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів: 
відкритості, рівності можливостей, реалістичності Програми, відповідальному підході і безпосереднього 
залучення молоді до її реалізації. 
       Мета програми - створення умов для розвитку і самореалізації молодих хлопців та дівчат в громаді, 
формування їх активної громадянської позиції та свідомості. 
Обсяг коштів  на виконання Програми у 2019 році складав 20,0 тис грн. 

Виконано за 2019 рік з Програми- 2698, 00 грн. 

Інші джерела фінсування- 2300,00 грн.  
Перелік заходів Програми: 

1. Підтримка діяльності молодіжих просторів на базі КЗ «Музиківська сільська бібліотека 
Білозерського району  Херсонської  області» та КЗ «Східненський сільський будинок культури 
Білозерського району Херсонської області»- У 2020 році буде діяти-  

клуб «Дозвілля» (настільна гра «Монополія», пазл ЗД -1000 елементів)- 504,70 грн. 
2. Відбулася зустріч школярів Музиківського ліцею та Східненської школи до майбутнього 

ЦНАПу, щодо обговорення якості надання адміністративних послуг  та гра «Бюджетний Кахут» 

( формування бюджету на 2020рік)  - 2013, 29 грн. 

 3. Облаштування молодіжного простору (закупівля лаку по дереву, перчатки, кісточки)-180,0 грн. 
       (пошиття  чохлів на дивани з піддонів- 600,0 грн.) 
 4. Участь у «Фестивалі ініціатив об’єднаних громад Херсонської області в Асканія Нова ОТГ»-500,0 грн. 

5. Участь у святкуванні Дня села Музиківка (ярмарка) -400,0 грн. 

6.  Проведення кінопоказів Docudays ua в молодіжному центрі на базі Музиківської сільської бібліотеки- 

300,0 грн. 

7. В березні 2019 року була проведена екотолока  за участю молоді- 500,0 грн. 

8. Фахівці пройшли навчання  в рамках програми «Молодіжний працівник. 

9. Аналітичний звіт «Гендерного портрету молоді Музиківської об’єднаної громади». 

  Зібрано статистичні дані про молодь громади,  у лютому 2020 році буде закінчений. 

 

         спеціалістка з молодіжної політики                                                      Котова Н.М. 
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