
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 квітня 2017 року № 12 

Миколаїв   
 
 

 
 
Про внесення змін і доповнень до  
обласної Програми «Молодь  
Миколаївщини» на 2016-2020 роки  

Тринадцята позачергова 
сесія сьомого скликання 
 

 
 
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на підставі статті 2.6.4. Регламенту 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням 
обласної ради  від  18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами та доповненнями), 
обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Внести до обласної Програми «Молодь Миколаївщини» на  

2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11 березня 2016 року 
№ 9, зміни, що додаються. 

 
2. Рекомендувати районним та міським (міст обласного значення) радам 

внести відповідні зміни до районних  та міських програм з урахуванням вимог 
чинного законодавства  та  затвердженої  цим рішенням Програми. 

 
 
 
 
 
 

Голова обласної ради             В.В.  Москаленко 
 
 
 



 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 

     27 квітня 2017 року № 12 
 

 
 

Зміни і доповнення, 
що вносяться до обласної Програми «Молодь Миколаївщини»  

на 2016-2020 роки 
 
 
1. Абзац перший розділу 2  «Мета Програми» викласти у такій редакції: 
 
«Метою Програми є створення системи всебічної підтримки громадянської 
активності молоді, спрямованої на забезпечення рівності серед молодих жінок і 
чоловіків, самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього 
правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних 
гарантій з урахуванням гендерного підходу». 
 
2. Доповнити позицію «Проблеми, які потребують розв’язання» після 
абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту: 
 
«наявність дискримінації молоді за ознакою статі». 
 
3. У розділі 4 «Особливості реалізації Програми»: 
 
1) абзац перший позиції «Пріоритет 2» викласти у такій редакції: 
 
«Здоровий та безпечний спосіб життя молоді – здійснення заходів, спрямованих 
на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та 
культури здоров’я серед молоді з урахуванням специфіки захворювань жінок та 
чоловіків»; 
 
2) абзац перший позиції «Пріоритет 4» викласти у такій редакції: 
 
«Зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на 
забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді у 
процесі співпраці вітчизняних і міжнародних громадських об’єднань, 
роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування, не 
допускаючи дискримінації за ознакою статі». 
 
 
 
 



 

 
 
4. Доповнити пункт 1.2. «Патріот» розділу 1 «Формування громадянської 
позиції і національно-патріотичне виховання додатка 2 до Програми після 
підпункту 1.2.5. новим підпунктом 1.2.6. такого змісту: 
 
«Реалізація на конкурсній основі проектів (заходів) з національно-
патріотичного виховання молоді Миколаївщини, розроблених інститутами 
громадянського суспільства». 
 
 
 
 
 
Виконувач обов'язків начальника 
управління з питань молоді та 
туризму облдержадміністрації          Р.В. Волчецький 
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