
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    24. 12 . 2019  №  13/3 

          с. Боратин 

         
Про затвердження Програми  

«Ініціативна молодь» Боратинської  

сільської ради на 2020-2022 роки 

 

 

Відповідно до статей 26, 32, 41, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні», з метою підвищення громадянської свідомості та розвитку молоді Боратинської 

сільської ради, яка найбільше відзначилася в науковій, навчальній, мистецькій, спортивній, 

громадській діяльності та посприяла розвитку Боратинської об’єднаної громади, сільська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А :  

 

1. Затвердити Програму «Ініціативна молодь» Боратинської сільської ради на 2020-

2022 роки, у формі, згідно додатку. 

2. Відділу фінансів та інвестицій Боратинської сільської ради (Савчук О.В.) 

передбачати кошти на реалізацію програми при плануванні сільського бюджету на 2020-

2022 роки. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань освіти, медицини, культури, молоді та розвитку фізичної культури та відділ 

фінансів та інвестицій Боратинської сільської ради. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                            С.О. Яручик 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                         ЗАТВЕРДЖЕНО  

                    рішення Боратинської  

                    сільської ради  

                    від 24.12.2019  № 13/3 

 

ПРОГРАМА  

«Ініціативна молодь» Боратинської сільської ради на 2020-2022 роки 

 

І. Загальні положення 

Програма Боратинської сільської ради «Ініціативна молодь» (далі – Програма) 

впроваджується щорічно у вигляді конкурсу ініціатив місцевого розвитку серед молоді 

громади з метою підвищення громадянської свідомості та розвитку молоді шляхом 

призначення та виплати одноразових грошових виплат учнівській і студентській молоді 

Боратинської сільської ради, яка найбільше відзначилися в науковій, навчальній, 

мистецькій, спортивній, громадській діяльності та посприяли розвитку Боратинської 

громади. Конкурс організовується та підтримується Боратинською сільською радою, в 

межах повноважень, відповідно до статтей 32, 41, 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Закону України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні». 

 

ІІ. Завдання Програми 

Основними завданнями Програми є:  

1. Забезпечити виявлення, підтримку та розвиток ініціативної учнівської та/або 

студентської молоді Боратинської громади. 

2. Визначити основні напрямки роботи з ініціативною молоддю та шляхи її 

залучення до життя громади.  

3. Забезпечити скоординовану діяльність закладів загальної середньої освіти, 

установ та організацій, що здійснюють свою діяльність на території Боратинської громади 

з метою розвитку молоді.  

4. Здійснити відбір, визначення переможців конкурсу та виплату одноразових 

грошових виплат відповідно до цієї Програми. 

5. Сприяти підвищенню соціального статусу ініціативної молоді та її наставників. 

 

III. Очікувані результати Програми 

Впровадження Програми дасть можливість забезпечити перехід на новий якісний 

рівень взаємодії та співробітництва з молоддю Боратинської громади й сприятиме 

досягненню таких результатів: 

1. Щонайменше 60 жителів Боратинської громади – представників учнівської 

та/або студентської молоді – стануть переможцями програми та отримають премію 

Боратинської сільської ради впродовж 2020-2022 років. 

2. Забезпечено виплати одноразових грошових виплат переможцям Програми на 

загальну суму 120,0 тис. грн. впродовж 2020-2022 років.  

3. Учнівською та студентською молоддю Боратинської громади у рамках 

Програми впроваджено щонайменше 60 ініціатив розвитку Боратинської об’єднаної 

територіальної громади. 

4. Виявлено ініціативну молодь громади та забезпечено її підтримку.  

5. Створено дієву систему місцевих стимулів для мотивації ініціативної молоді.  

6. Забезпечено участь молоді у розвитку громади шляхом підтримки органом 

місцевого самоврядування 

7. Актуалізація на позашкільних заняттях учнів саморозвитку та креативності під 

час написання ініціатив місцевого розвитку. 



8. Сконцентровано увагу на проблемах та потребах молоді, що проживає в 

сільській місцевості. 

 

IV. Порядок призначення та виплати одноразових грошових виплат 

 

1.1. Для визначення переможців на отримання одноразових грошових виплат 

Боратинською сільською радою за поданням сільського голови створюється конкурсна 

комісія та проводиться конкурс відповідно до цієї Програми. 

1.2. Право участі у конкурсі мають жителі Боратинської громади, які є 

представниками учнівською та/або студентської молоді.  

1.3. Одноразові грошові виплати призначаються жителям Боратинської 

об’єднаної громади – представникам учнівської та/або студентської молоді відповідно до 

таких вимог до претендентів: 

 успішне навчання (в закладах загальної середньої, професійно-технічної або 

вищої освіти);  

 участь у заходах, які організовують в громаді та представлення громади за її 

межами; 

 громадська активність та волонтерство; 

 високий рівень підготовки, публічної презентації та ймовірності впровадження 

ініціативи розвитку Боратинської громади. 

1.4. Кандидати на отримання одноразових грошових виплат подають заявки 

згідно вимог і відповідно до дат, які указуються на офіційному сайті Боратинської сільської 

ради щонайменше за 20 днів до проведення публічної презентації ініціатив. 

1.5. Призначення одноразових грошових виплат відбувається за рішенням 

конкурсної комісії та у межах обсягів фінансування Програми.  

1.6. Виплата одноразових грошових виплат здійснюється шляхом перерахунку 

коштів на картковий рахунок переможця (або його представника), відкритого в установі 

банку, або готівкою. 

1.7. Списки переможців Програми оприлюднюються на офіційному сайті 

Боратинської сільської ради. 

 

V. Джерела фінансування та строк виконання Програми 

 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету та 

інших джерел, не заборонені законодавством, відповідно до вимог Бюджетного Кодексу 

України. Строк виконання Програми – 2020-2022 роки. 

 

Таблиця 1 

Обсяги фінансування Програми «Ініціативна молодь»  

Боратинської сільської ради 

№ 

п/п 
Напрямки фінансування 

Обсяги фінансування на 2020-2022 роки 

(тис. грн.) 

2020 2021 2022 Разом 

1 
Загальна сума одноразових 

виплат 
30,0 40,0 50,0 120,0 
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