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Р І Ш Е Н Н Я

2018 року №

Про внесення змін до рішення міської 
ради від 23.01.2018 №999 «Про 
затвердження комплексної програми 
підтримки сім’ї, дітей та молоді міста 
Вараш на 2018-2020 роки»

З метою створення умов для реалізації комплексу заходів щодо 
організації цікавого та змістовного дозвілля дітей та молоді, для всебічної 
підтримки формування й розвитку громадянської активності та соціального 
становлення молоді, збереження традиційних сімейних цінностей та 
стимулювання учнівської молоді, враховуючи Закони України «Про 
сприяння та соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про 
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», рішення обласної ради від 
25.12.2015 року №18 «Про обласну програму підтримки молоді на 2016-2020 
роки», керуючись п.22 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Вараська міська рада,

В И Р І Ш ИЛ А:
1. Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 23.01.2018 № 

999 «Про затвердження комплексної програми підтримки сім’ї, дітей та 
молоді міста Вараш на 2018-2020 роки», а саме:

- в таблиці 1 «Завдання, заходи та терміни виконання комплексної 
програми сім’ї, дітей та молоді міста Вараш» рядок 1 викласти в такій 
редакції:
1. Заходи Щорочно, Управління 82,03 34,03 24,0 24,0

міжнародного протягом освіти
співробітництва року виконавчого
учнівської молоді комітету

- таблицю 1 «Завдання, заходи та терміни виконання комплексної 
програми сім’ї, дітей та молоді міста Вараш» доповнити рядком 38 виклавши 
його в такій редакції:



1. Стимулювання 
команд (груп) 
учнівської молоді 
за досягнення у 
спортивних 
змаганнях,заходах, 
проектах, 
конкурсах 
міського, 
обласного та 
Всеукраїнського 
рівня.

Щорочно, Управління 68,97 20,97 24,0 24,0
протягом освіти
року виконавчог 

о комітету

- в таблиці 4 «Напрямки діяльності та заходи комплексної програми 
підтримки сім’ї, дітей та молоді міста Вараш» рядок 1 викласти в такій 
редакції (додаток 1):



Додаток 1

1. Міжнародне Заходи Щорочно, Управління Міський 82,03 34,03 24,0 24,0 Організація
співробітництво міжнародного

співробітництва
протягом
року

освіти
виконавчого

бюджет змістовного
дозвілля,

учнівської комітету ознайомлення
Ч молоді з культурою, 

освітою 
традиціями 
інших

9 народів.
Участь в
міжнародних
олімпіадах,
конкурсах,
турнірах



2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з 
міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених 
рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійну 
депутатську комісію з гуманітарних питань, дитячої, молодіжної та 
інформаційної політики.


