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І. Загальна характеристика проблем, 

на розв’язання яких спрямована Програма 
 
Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку 

суспільства. Для того, щоб формування молоді відбувалося адекватно 
суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, 
з’ясувати її проблеми. Серед них є традиційні – кохання, дружба, пошуки сенсу 
життя, створення сім’ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від 
факторів соціального життя. Не менш актуальними є здоров’я, освіта молоді, 
спілкування її з дорослими й однолітками.  

Питання суті молоді як великої соціально-демографічної групи, характеру 
і особливостей молодіжного руху має велике значення, бо дає змогу, з одного 
боку, створити умови для саморозвитку і самореалізації молоді, а з іншого, – 
включити молодь у всі суспільні процеси з метою прогресивного поступу 
суспільства вперед. 

Державна молодіжна політика значною мірою реалізуються через саму 
молодь, молодіжний рух, молодіжні організації та об’єднання в результаті 
відповідної їх діяльності. При цьому молодь ніколи не була, не є і не може бути 
однорідною. Вона різниться за рівнем освіти, професійної підготовки, 
ціннісних орієнтацій, соціальної активності, участі у політичних та інших 
суспільних процесах. 

Як специфічна соціально-демографічна група суспільства, молодь 
характеризується не лише віковими ознаками, але й місцем, яке вона посідає у 
соціальній структурі суспільства, особливостями соціального становлення та 
розвитку. Саме тому постає питання про молодь як суб’єкт суспільних 
перетворень, а звідси – і про саме цю вихідну позицію у формуванні державної 
молодіжної політики. 

Найтяжчим спадком останніх років стало те, що в умовах ринкової 
трансформації значна частина молоді втратила життєві та моральні орієнтири. 
Головним ідеалом став культ «легких грошей», культ розваг та безтурботного 
життя.  На сьогодні в Україні більш, як півмільйона дітей та підлітків регулярно 
вживають алкогольні напої. За скромними підрахунками медиків серед 
нинішніх 17-річних у близькому майбутньому з'явиться майже 100 тисяч 
потенційних алкоголіків. Цигарки у школі – звичне явище. 75 % хлопців-
старшокласників регулярно палять цигарки. За цією шкідливою звичкою (а 
значить за рівнем шкоди здоров'ю) ми вже займаємо перше місце в Європі та 
11-е в світі. 

Другим «українським Чорнобилем» стали ВІЛ-СНІД та наркоманія, як дві 
нерозривно пов'язані проблеми. За різними оцінками в Україні від 116 тисяч 
(дані МВС) до 2-х мільйонів споживачів наркотиків (дані міжнародних 
дослідників). Маємо найвищі у Європі темпи зростання наркозалежних (майже 
1 відсоток на рік) та ВІЛ-інфекції серед європейських країн. 

Відтак державна молодіжна політика має бути спрямована на формування 
розвиненої, самодостатньої, національно свідомої і суспільно активної молоді. 

Отже, проблеми, на розв’язання яких спрямовано Програму: 
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- незалученість до здорового способу життя переважної частини 
молоді; 

- низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною 
професією; 

- повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва; 
- несистемний характер формування патріотизму й громадянськості 

молоді; 
- відсутність сталої тенденції зниження рівня молодіжної 

злочинності; 
- відсутність ефективного механізму формування й реалізації 

молодіжної політики на засадах громадянського суспільства; 
- слабка інтегрованість української молоді у європейське молодіжне 

співтовариство. 
Характер зазначених проблем свідчить про високий ступінь їх взаємної 

обумовленості, визначає нагальну необхідність фахової підходу у їх розв’язанні 
та прийняття комплексної програми підтримки та розвитку молоді Києво-
Святошинського району «Молодь» на 2015-2016 роки. 

 
 
 

II. Мета і основні завдання Програми 
 

Метою Програми є створення системи правових та соціально-
економічних умов для ефективної соціалізації та самореалізації молоді, 
забезпечення всебічної підтримки та розвитку її громадської активності, 
реалізації інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу молоді, 
формування патріота і громадянина. 

Основними завданнями Програми є: 
- сприяння самореалізації та всебічному розвитку молоді, заохочення 

її до реалізації поставленої мети, спонукання до прозорості 
діяльності молодіжних об'єднань; 

- сприяння співпраці молоді з органами виконавчої влади, підтримка 
молодіжних ініціатив; 

- утвердження патріотичної свідомості та активної громадянської 
позиції молоді, виховання у молоді почуття особистої та 
національної гідності, популяризація національної культури; 

- формування у молоді бережливого ставлення до природного, 
соціального, культурного та предметно-побутового довкілля; 

- створення умов для творчого розвитку особистості, 
інтелектуального самовдосконалення молоді, підтримка ініціатив 
молоді у різних сферах життєдіяльності суспільства; 

- сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді шляхом 
впровадження системи профорієнтації, створення умов для 
вторинної зайнятості молоді, забезпечення молоді першим робочим 
місцем, розширення інформаційного поля стосовно існуючих 
професій та попиту на них; 

- сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та 
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ефективного просування молодих людей у підприємницькому 
середовищі; 

- розширення соціальних можливостей молоді через розвиток та 
популяризацію волонтерського руху як форми залучення молоді до 
суспільно значущої діяльності, способу неформальної освіти і 
вторинної зайнятості; 

- підвищення рівня інформованості молоді з питань профілактики 
тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, захворювань на 
ВІЛ/СНІД, туберкульоз, інфекцій, що передаються статевим 
шляхом тощо; 

- активізація зусиль, направлених на покращення здоров’я молоді, 
усвідомлення цінності здоров’я, відповідальності за його 
збереження шляхом залучення молоді до занять спортом; 

- впровадження нових форм організації змістовного дозвілля молоді 
у сфері пропаганди здорового способу життя та запобігання 
негативних проявів у молодіжному середовищі; 

- сприяння статевому вихованню молоді, відповідальному ставленню 
до сексуальних стосунків, підготовці до сімейного життя та 
відповідального батьківства. 

Для ефективної соціалізації та самореалізації молоді необхідно 
забезпечити  реалізацію  виваженої  державної  молодіжної політики та участь  
молоді у розбудові громадянського суспільства та демократичної держави, а 
також залучення організацій, що мають досвід роботи з молоддю.  

Для розв’язання проблем необхідно провести ряд інформаційних та 
організаційних заходів, що дасть змогу впровадити ефективний механізм 
партнерства і взаємодії, сучасні технології, систему збору і обробки актуальної 
та достовірної інформації про можливості і потреби молоді. 

Крім того, досвід європейських країн свідчить, що така активна взаємодія 
стосовно реалізації державної молодіжної політики дає позитивні результати. 

 
 
 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми 
 

Видатки  на фінансування Програми  здійснюються за рахунок виділених 
у встановленому порядку коштів з  обласного, районного та місцевих бюджетів, 
коштів підприємств, установ, організацій, позабюджетних фондів, а також 
коштів з інших джерел, не заборонених законодавством. 

Обсяг фінансування Програми визначається щороку під час складання 
проектів районного та місцевих бюджетів. 
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ІV. Напрями реалізації та основні заходи Програми: 
 

1. Активізація участі молоді у прийнятті рішень  
у галузі молодіжної політики.  

Підтримка молодіжних та дитячих громадських органiзацiй 
 

1.1. Сприяння співпраці органів державної влади та самоврядування з 
молодіжними, дитячими громадськими об'єднаннями у питаннях 
реалізації завдань державної молодіжної політики шляхом залучення цих 
об’єднань до спільної реалізації заходів, спрямованих на виконання 
Програми, у форматі «Соціальне замовлення» 

Сектор молоді та спорту, 
Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 
 

1.2. Сприяння утворенню та забезпечення діяльності координаційної ради з 
питань молодіжної політики при голові райдержадміністрації та 
відповідних комісій органів місцевого самоврядування з питань реалізації 
молодіжної політики на місцях.  
Включення представників молодіжних громадських об’єднань до складу 
дорадчих, консультативних органів виконавчих комітетів та органів 
місцевого самоврядування з питань молодіжної політики, у разі їх 
створення. 

Сектор молоді та спорту,  
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 
  

1.3. Вивчення питання щодо утворення єдиного переліку доступної ресурсної 
бази територіальних громад для використання в реалізації молодіжної 
політики молодіжними об'єднаннями. 

Сектор молоді та спорту,  
Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 

 
1.4. Організація навчання активної молоді, лідерів та активістів молодіжних 

об’єднань, сприяння проведенню для них конференцій, форумів, круглих 
столів, «шкіл», семінарів, тренінгів  щодо реалізації молодіжної політики 
на місцях, налагодження соціального партнерства між громадськістю та 
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органами виконавчої влади тощо.  
Забезпечення участі активної молоді у обласних, міжрегіональних, 
всеукраїнських, міжнародних молодіжних форумах, конференціях, 
семінарах, тренінгах, конкурсах тощо. 

Сектор молоді та спорту,  
Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
органи місцевого 
самоврядування. 
Постійно. 
 

1.5. Проведення громадських слухань щодо вирішення актуальних 
молодіжних питань. 

Сектор молоді та спорту,  
Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
органи місцевого 
самоврядування. 
Постійно. 

 
1.6. Запровадження проведення щорічного конкурсу проектів програм, 

розроблених молодіжними та дитячими громадськими об’єднаннями 
стосовно реалізації молодіжної політики.  

Сектор молоді та спорту,  
Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
органи місцевого 
самоврядування. 
Щорічно. 

 
1.7. Сприяння наданню, відповідно до вимог чинного законодавства, 

молодіжним громадським об’єднанням у пільгове або безоплатне 
користування земельних ділянок та приміщень, необхідних для 
забезпечення їх статутної діяльності.  

Сектор молоді та спорту,  
органи місцевого 
самоврядування. 
Постійно. 
 

1.8. Організація проведення заходів, націлених на підвищення інтересу 
молоді до питань державотворення, розвитку демократії та 
громадянського суспільства, до Дня молоді, Дня незалежності України, 
інших державних свят та пам’ятних дат.  

Сектор молоді та спорту,  
відділ культури, 
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національностей та 
релігій, відділ освіти, 
органи місцевого 
самоврядування. 
Щорічно. 
 

1.9. Сприяння міжрегіональному та міжнародному молодіжному обміну, 
забезпечення участі молоді району у міжнародних, всеукраїнських та 
обласних молодіжних мистецьких, спортивних та фізкультурно-
оздоровчих, інформаційно-просвітницьких заходах.  

Сектор молоді та спорту,  
Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 

 
1.10. Вивчення питання та надання пропозицій щодо створення комунального 

закладу районної ради Києво-Святошинського районного молодіжного 
центру.  

Сектор молоді та спорту,  
Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 
 
 

2. Патріотичне виховання молоді.  
Популяризація національної культури 

 
2.1. Сприяння проведенню навчання, тренінгів, семінарів, круглих столів 

тощо з питань патріотичного виховання молоді та популяризації 
національної культури. 

Сектор молоді та спорту, 
відділ культури,  
національностей та 
релігій, Центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та 
молоді, відділ освіти, 
органи місцевого 
самоврядування. 
Постійно. 
 

2.2. Сприяння  діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської 
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активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді. 
Сприяння популяризації та розвитку скаутського та пластового руху в 
районі. 

Сектор молоді та спорту,  
відділ культури, 
національностей та 
релігій, Центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та 
молоді, відділ освіти, 
органи місцевого 
самоврядування. 
Постійно. 

 
2.3. Забезпечення участі молоді району у обласних, всеукраїнських та 

міжнародних заходах з питань патріотичного виховання молоді та 
популяризації національної культури. 

Сектор молоді та спорту,  
Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 
 

2.4. Проведення заходів, спрямованих на популяризацію української мови, 
формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови 
як духовного коду нації. 

Відділ освіти,  
сектор молоді та спорту,  
відділ культури, 
національностей та 
релігій, органи місцевого 
самоврядування. 
Щорічно. 
 

2.5. Проведення заходів, спрямованих на відродження та розвиток 
українського козацтва, вшанування історичної ролі козацтва у 
становленні української державності, вивчення традицій і звичаїв козаків. 

Відділ культури, 
національностей та 
релігій, відділ освіти, 
сектор молоді та спорту, 
органи місцевого  
самоврядування. 
2015-2016 роки. 
 



 9 

2.6. Проведення заходів, приурочених до визначних та пам’ятних дат 
української історії, державних свят України. 

Відділ культури, 
національностей та 
релігій, сектор молоді та 
спорту, відділ освіти,  
Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 
 

2.7. Проведення заходів щодо популяризації культури, традицій, звичаїв, 
побуту, фольклору  українського народу, у тому числі заходів з 
елементами історичної реконструкції. 

Відділ культури, 
національностей та 
релігій,  сектор молоді та 
спорту, відділ освіти, 
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 
 

2.8. Проведення етнографічних, історико-пошукових та краєзнавчих 
експедиції, залучення молоді до пошукової діяльності з виявлення та 
вивчення невідомих сторінок історії та культури рідного краю. 
Створення (відтворення) туристичних маршрутів на території району, 
розрахованих на вивчення культури, історії, побуту українського народу, 
організація систематичних подорожей ними. 

Відділ культури, 
національностей та 
релігій, відділ освіти, 
сектор молоді та спорту, 
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 
 

2.9. Проведення заходів, спрямованих на відновлення та упорядкування 
меморіальних комплексів, історичних та культурних пам’яток, могил 
невідомих воїнів та борців за свободу і незалежність України. 

Відділ культури, 
національностей та 
релігій,  сектор молоді та 
спорту, відділ освіти, 
органи місцевого 



 10 

самоврядування. 
Постійно. 

 
2.10. Проведення військово-патріотичних акцій, військово-спортивних та 

військово-патріотичних ігор, табірних зборів, змагань з військово-
прикладних видів спорту. 
Проведення патріотичних акцій «Повернися живим», «Листівка солдату», 
конкурсів творчих робіт «Діти за мир», тематичних фестивалів тощо. 

Сектор молоді та спорту, 
районний військкомат, 
Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
відділ освіти,  
відділ культури, 
національностей та 
релігій, органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 

 
2.11. Забезпечення перевезення допризовників та призовників на обласний 

збірний пункт для медичного обстеження та відправки до війська. 
Здійснення поліграфічних послуг та придбання канцтоварів. 

Районний військкомат,  
Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді. 
Постійно. 
 

2.12. Проведення консультативної діяльності з надання соціально-
психологічної допомоги для учасників бойових дій. 
Організація груп взаємопідтримки для учасників бойових дій, 
військовослужбовців, їх сімей. 

Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
районний військомат,  
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 
 
 

3. Підтримка обдарованої молоді.  
Сприяння творчому, інтелектуальному та духовному розвитку молоді 

 
3.1. Створення та постійне оновлення електронної бази даних творчо 

обдарованої молоді району. 
Сектор молоді та спорту, 
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відділ освіти,  
відділ культури, 
національностей та 
релігій, Центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та 
молоді, органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 
 

3.2. Забезпечення участі творчо обдарованої молоді у обласних, 
міжрегіональних, всеукраїнських та міжнародних заходах. 

Сектор молоді та спорту, 
відділ освіти,  
відділ культури, 
національностей та 
релігій, органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 
 

3.3. Сприяння розвитку КВНівського руху в районі. 
Сектор молоді та спорту, 
відділ освіти,  
відділ культури, 
національностей та 
релігій, органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 

 
3.4. Проведення конкурсів, фестивалів, виставок, оглядів та інших заходів 

щодо розвитку та підтримки молодіжних театральних колективів, 
молодих художників, скульпторів, фотографів, дизайнерів, вокалістів, 
композиторів, хореографів, поетів, письменників, журналістів, 
кінематографістів тощо, у тому числі молодих митців з обмеженими 
можливостями. 

Сектор молоді та спорту, 
відділ культури, 
національностей та 
релігій, відділ освіти,  
Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 

 
3.5. Сприяння проведенню навчання, тренінгів, семінарів, круглих столів 
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тощо з питань підтримки творчо обдарованої молоді та сприяння 
творчому, інтелектуальному та духовному розвитку молоді. 

Сектор молоді та спорту, 
відділ освіти,  
відділ культури, 
національностей та 
релігій, органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 

 
3.6. Проведення заходів щодо розвитку та підтримки молоді, яка займається 

народною творчістю, фольклором, народним образотворчим і 
декоративно-прикладним ужитковим мистецтвом. 

Сектор молоді та спорту, 
відділ освіти,  
відділ культури, 
національностей та 
релігій, органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 

 
 

4. Сприяння зайнятості та 
розвиток підприємницької діяльності молоді 

 
4.1. Сприяння  проведенню літніх трудових таборів для молоді, створенню та 

організації діяльності молодіжних трудових загонів, у тому числі для 
збереження і відновлення пам’яток історії та об’єктів культурної 
спадщини. 

Районний центр 
зайнятості, Центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, 
сектор молоді та спорту, 
відділ освіти, відділ 
культури та туризму, 
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 
 

4.2. Надання профорiєнтацiйних послуг молоді, учням старших класів щодо 
стану та потреб ринку праці. Інформування молоді району щодо 
соціальних послуг державної служби зайнятості. 
Організація проведення виставок, ярмарок вакансій, семiнарiв, 
конференцій, засідань круглих столів, інших заходів з питань 
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забезпечення належної зайнятості та підтримки підприємницьких 
iнiцiатив молоді, організації власної справи та обміну досвідом між 
молодими підприємцями,  для надання теоретичних знань та практичних 
навичок з питань працевлаштування, організації та ведення бізнесу тощо. 

Районний центр 
зайнятості, відділ освіти, 
Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
сектор молоді та спорту, 
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 

 
4.3. Забезпечення організації проведення у районі першого туру 

Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності 
серед молоді. 

Сектор молоді та спорту, 
районний центр 
зайнятості, Центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, 
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 

 
4.4. Сприяння стажуванню молоді в територіальних державних органах, 

структурних підрозділах райдержадміністрації, в органах місцевого 
самоврядування. 

Сектор молоді та спорту, 
районний центр 
зайнятості, відділ 
організаційно-кадрової 
роботи апарату 
райдержадміністрації, 
Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 

 
 

5. Формування здорового способу життя.  
Профілактика негативних явищ 

 
5.1. Сприяння популяризації масового спорту з метою збереження та 
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поліпшення здоров’я молоді. 
Сектор молоді та спорту, 
відділ освіти, органи 
місцевого 
самоврядування. 
Постійно. 

 
5.2. Сприяння розвитку нетрадиційних, вуличних видів спорту. 

Сектор молоді та спорту, 
відділ освіти, Центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, 
органи місцевого 
самоврядування. 
Постійно. 

 
5.3. Проведення інформаційно-профілактичних, просвітницьких заходів та 

видання поліграфічної продукції з формування навичок здорового 
способу життя, відповідальної безпечної поведінки та попередження 
можливих негативних дій відносно здоров'я. 

Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
сектор молоді та спорту, 
відділ охорони здоров’я, 
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 
 

5.4. Організація тематичних акцій, культурно-мистецьких, інформаційно-
просвітницьких заходів, які спрямовані на попередження та профілактику 
негативних явищ у молодіжному середовищі, виховання відповідального 
ставлення до власного здоров’я.  
Проведення нарад, бесід, тренінгів, семінарів тощо з питань  
профілактики шкідливих звичок у молоді. 

Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
сектор молоді та спорту, 
відділ охорони здоров’я,   
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 

 
 
5.5. Розроблення та розповсюдження соціальної реклами з питань пропаганди 

здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному 
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середовищі. 
Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
сектор молоді та спорту, 
відділ освіти,  
відділ охорони здоров’я, 
органи місцевого 
самоврядування. 
Постійно. 

 
5.6. Проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, 

Всесвітнього дня боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім 
незаконним обігом, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 
Розроблення, видання, розповсюдження поліграфічної продукції щодо 
здорового способу життя, профілактики ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, 
гепатиту, наркоманії та алкоголізму. 

Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
сектор молоді та спорту, 
відділ освіти,  
відділ охорони здоров’я,  
органи місцевого 
самоврядування. 
2015-2016 роки. 

 
5.7. Сприяння громадським організаціям у проведенні заходів з питань 

профілактики негативних явищ, формування здорового способу життя та 
правової освіти молоді. 

Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
сектор молоді та спорту, 
відділ освіти,  
відділ охорони здоров’я,  
органи місцевого 
самоврядування. 
Постійно. 

 
5.8. Проведення тренінгів, бесід, лекцій, «шкіл» та «уроків» щодо 

сексуального виховання, репродуктивного здоров’я та планування сім'ї  
для учнівської молоді, заходів для молоді щодо відповідального 
ставлення до сексуальних стосунків, сімейного життя та відповідального 
батьківства.  
Сприяння проведенню широкомасштабних інформаційних кампаній 
щодо пропаганди позитивного іміджу сім’ї та сімейних цінностей, 
збереження репродуктивного здоров’я. 
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Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
відділ освіти, сектор 
молоді та спорту,  
відділ охорони здоров’я,  
органи місцевого 
самоврядування. 
Постійно. 

 
5.9. Забезпечення організації та проведення в районі Всеукраїнської 

інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з 
мене». 

Сектор молоді та спорту, 
відділ освіти, Центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, 
органи місцевого 
самоврядування. 
Постійно. 

 
 
 
 
    
 
 
Завідувач сектору  
молоді та спорту 
Києво-Святошинської  
райдержадміністрації                                                        О. О. Вихованець 

 
 
 


