ПРОЄКТ

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА
_________________сесія __________ скликання

РIШЕННЯ
від

м.Кам’янське

№

Про затвердження Програми
«Молодь Кам’янської міської
територіальної громади
на 2022–2026 роки»

З метою реалізації державної молодіжної політики на території
Кам’янської міської територіальної громади, на виконання Закону України
«Про основні засади молодіжної політики», з урахуванням постанови Кабінету
Міністрів України №579 від 02.06.2021р. «Про затвердження Державної
цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021–2025 роки та внесення
змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», розпорядження міського
голови від 08.11.2021 №475-р «Про забезпечення розроблення нових місцевих
цільових програм на 2022 рік», керуючись п.22. ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.

Затвердити:

1.1. Програму «Молодь Кам’янської міської територіальної громади
на 2022–2026 роки» (додаток 1).
1.2. Перелік заходів та завдань Програми «Молодь Кам’янської міської
територіальної програми на 2022–2026 роки» (додаток 2).
2. Департаменту з гуманітарних питань міської ради, управлінню охорони
здоров’я міської ради, службі у справах дітей міської ради, відділу
інформаційної діяльності міської ради, відділу персоналу міської ради
та запропонувати міському центру зайнятості надавати інформацію про
виконання Програми «Молодь Кам’янської міської територіальної громади
на 2022–2026 роки» до управління молоді та спорту міської ради щокварталу до
01 числа місяця, що настає за звітнім періодом.
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3. Управлінню молоді та спорту міської ради забезпечити звітування
про хід і виконання Програми «Молодь Кам’янської міської територіальної
громади на 2022–2026 роки» щороку до 15 січня.
4. Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування заходів,
передбачених Програмою «Молодь Кам’янської міської територіальної громади
на 2022–2026 роки» в межах коштів, затверджених рішенням про бюджет
Кам’янської міської територіальної громади на відповідний рік.
5.
Організацію виконання цього рішення покласти на управління
молоді та спорту міської ради, координацію – на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сауся К.В., контроль –
на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку
міста, бюджету, фінансів та інвестицій та постійну комісію міської ради
з гуманітарних питань.

Міський голова

Андрій БІЛОУСОВ

Додаток 1
до рішення міської ради
від _________№________

ПРОГРАМА
«Молодь Кам’янської міської територіальної громади
на 2022–2026 роки»
Розділ 1. Паспорт Програми
1. Замовник Програми – управління молоді та спорту Кам’янської міської
ради.
2. Виконавці заходів Програми – управління молоді та спорту міської ради,
департамент з гуманітарних питань міської ради, управління охорони здоров’я
міської ради, служба у справах дітей міської ради, відділ інформаційної
діяльності міської ради, відділ персоналу міської ради, Кам’янський міський
центр зайнятості, Кам’янський районний відділ поліції, районні центри
пробації, громадські організації, діяльність яких спрямована на реалізацію
молодіжної політики.
3. Строк виконання Програми – 2022-2026 роки.
4. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:
Джерела
фінансування

Обсяг фінансування, у тому числі за роками, тис. гривень
2022

2023

2024

2025

2026

Міський
бюджет

5068,938

5337,591

5364,470

5364,470

5364,470

Всього за
програмою

5068,938

5337,591

5364,470

5364,470

5364,470

Розділ 2. Проблеми та обґрунтування необхідності їх розв’язання
програмним методом
В Кам’янській міській територіальній громаді існує позитивний досвід
вирішення актуальних питань молоді. Водночас існує багато викликів,
пов’язаних з необхідністю самореалізації та розвитку потенціалу молоді,
її участі та інтеграції у суспільне життя громади, що розвиватиме національну
свідомість молоді на основі суспільно-державних цінностей та відповідального
громадянства, надаватиме молоді можливості для успішної реалізації
і соціалізації, підвищить рівень її громадянських компетентностей,
спроможність бути самостійним, життєстійким, активним, патріотичним
і відповідальним учасником суспільного життя.
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З метою виявлення основних пріоритетів життєдіяльності, проблем
соціального становища та розвитку молоді Кам'янської міської територіальної
громади, пріоритетів та уподобань, особливостей організації молодіжної роботи
в умовах децентралізації та їх відповідність реальним запитам молодіжного
середовища протягом грудня 2020р. – січня 2021р. управлінням молоді та
спорту міської ради було проведено дослідження молоді «Індекс щастя
молодих кам’янчан», в якому прийняло учать 424 особи віком від 14 до 35 років
включно. Аналіз отриманих результатів основних індикаторів дослідження
наступний:
- 38,9% опитаних осіб хотіли б поїхати з міста та з України;
- 35,3% молоді ніколи не приймали участь у будь-яких заходах,
що стосуються життя міста (району, вулиці, свого двору);
- 44,1% взагалі не цікавить громадське життя;
- 30,0% молоді не знає про існування/діяльність молодіжних громадських
організацій.
Така думка молоді, нажаль, свідчить про низький рівень бажання
молодих людей приймати учать у суспільному житті своєї громади, своєї
держави тощо.
Розроблення та реалізація комплексних заходів спрямованих
на вирішення соціальних проблем сучасного молодого покоління, активне
залучення молоді до процесів державотворення надасть можливість змінити
зазначену ситуацію.
Ураховуючи вищезазначене, виникла необхідність прийняття Програми
«Молодь Кам’янської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки»
(далі – Програма).
Замовником Програми є управління молоді та спорту міської ради.
Розділ 3. Мета Програми
Головною метою Програми є створення сприятливих соціальних,
економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для
життєвого самовизначення молоді, розв’язання її нагальних проблем,
просування прав молоді, зокрема прав молодих людей на освіту, зайнятість,
здоров’я, участь у прийнятті рішень щодо питань, які належать до їх інтересів,
а також різних груп молоді, як-от: учнівської та студентської молоді, молоді
що працює, молоді з особливими потребами та ін.
Розділ 4. Шляхи розв’язання проблем Програми
Шляхами розв’язання проблем Програми є:
- посилення ролі та відповідального ставлення органів місцевого
самоврядування та партнерських організацій до виконання завдань Програми,
активізувавши вертикальну і горизонтальну співпрацю, обмін досвідом між
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ними для самореалізації та розвитку потенціалу молоді Кам’янської міської
територіальної громади;
- підвищення рівня компетентностей молоді, розвиток мережі
молодіжних центрів, молодіжної роботи, молодіжного та дитячого громадських
рухів, сприяння ефективній діяльності Молодіжної ради, як консультативнодорадчого органу, органів учнівського та студентського самоврядування,
підвищення кваліфікації фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі
«молодіжних працівників»;
- поширення наявних та запровадження нових моделей для розвитку,
інтеграції та участі молоді у суспільному житті із застосуванням цифрових
інструментів та з урахуванням реформування місцевого самоврядування;
- розвиток громадянського суспільства, впровадження громадянської
освіти, поширення неформальної та інформальної освіти;
- забезпечення рівних прав, а також доступу до послуг і можливостей
для різних категорій молоді.
Розділ 5. Строк виконання Програми
Строк виконання Програми – до 31 грудня 2026 року.
Розділ 6. Організація управління та контролю
за ходом виконання Програми
Координацію виконання Програми здійснює замовник Програми –
управління молоді спорту міської ради. Замовник Програми узагальнює
інформацію та щороку до 15 січня звітує міській раді про хід та виконання
даної Програми, а також, щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним
періодом, інформує департамент молоді і спорту облдержадміністрації.
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської
ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів
та інвестицій та постійна комісія міської ради з гуманітарних питань.
Розділ 7. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
За результатами виконання Програми очікується:
- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських;
- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді;
- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень;
- зміцнення соціальної згуртованості молоді;
- підвищення рівня компетентностей фахівців,
з молоддю, у тому числі «молодіжних працівників»;

які

працюють

- забезпечення ефективної діяльності та розвиток мережі молодіжних
просторів, хабів, центрів тощо;
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- формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності
високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження
почуття патріотизму та національної свідомості.
Розділ 8. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджету Кам’янської
міської територіальної громади та з інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
Секретар міської ради

Наталія КТІТАРОВА

Додаток 2
до рішення міської ради
від________ №________

ПЕРЕЛІК
заходів і завдань Програми «Молодь Кам’янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»
№
з/п

1
1.1

Зміст заходів
програми
з виконання
завдання

2
Забезпечення
організації
професійної
підготовки та
перепідготовки
молодих
безробітних за
професіями, які
користуються
попитом на ринку
праці або дають
можливість
займатися

Відповідальні
за виконання

Строки
виконання

Пропозиції орієнтовних обсягів фінансування за
роками виконання, тис. грн

2022
2023
2024
2025
2026
4
5
6
7
8
9
10
1. Підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських
Міський центр
постійно
зайнятості
(за згодою)

Очікуваний
результат
виконання заходу,
у тому числі за
роками
11
Збільшення
кількості
працевлаштованої
молоді
Кількість
охоплених, осіб:
2022 – 1000
2023 – 1050
2024 – 1100
2025 – 1150
2026 – 1200

2

1.2

1.3

підприємницькою
діяльністю
Проведення
моніторингу
ситуації на ринку
праці з метою
виявлення
професій, які
користуються
найбільшим
попитом на
сучасному ринку
праці
Організація та
проведення днів
зайнятості,
ярмарків вакансій
для молоді, яка
закінчила
навчання, або
навчається в
середніх
загальноосвітніх,
професійнотехнічних та
вищих
навчальних
закладах

Продовження додатка

Міський центр
зайнятості
(за згодою)

постійно

Кількість заходів:
2022 – 1
2023 – 1
2024 – 2
2025 – 2
2026 – 2

Міський центр
зайнятості
(за згодою),
департамент
з гуманітарних
питань міської
ради

постійно

Кількість заходів:
2022 – 4
2023 – 6
2024 – 8
2025 – 10
2026 – 12

Продовження додатка

3
1.4

1.5

Організація та
проведення
заходів з
неформальної
освіти молоді
(круглі столи,
дебати, семінари,
семінаритренінги,
тренінги, змагань,
у тому числі
комп’ютерних,
зборів,
конференції,
форуми,
фестивалі, та інші
заходи)
Проведення
профілактичних
заходів щодо
запобігання
негативним
явищам
в молодіжному
середовищі

Управління
молоді та спорту
міської ради,
департамент
з гуманітарних
питань міської
ради

постійно

248,0

261,144

274,2

274,2

274,2

Кількість заходів:
2022 – 5
2023 – 5
2024 – 8
2025 – 8
2026 – 10

Управління
молоді та спорту
міської ради,
департамент
з гуманітарних
питань міської
ради, служба
у справах дітей,
управління
охорони
здоров’я міської
ради, Міський

постійно

6,0

6,318

6,634

6,634

6,634

Формування
активної життєвої
позиції молоді та її
соціальної зрілості
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1.6

Проведення
заходів до
Всесвітнього дня
боротьби зі
СНІДом,
Всесвітнього дня
боротьби із
зловживанням
наркотиків та їх
незаконним
обігом,
Всесвітнього дня
боротьби з
тютюнопалінням
тощо

медичний центр
здоров’я та
медицини
спорту, районні
центри пробації,
громадські
організації
(за згодою),
Кам’янський
районний відділ
поліції
(за згодою)
Управління
молоді та спорту
міської ради,
служба у
справах дітей,
департамент
з гуманітарних
питань міської
ради, управління
охорони
здоров’я міської
ради, Міський
медичний центр
здоров’я та
медицини
спорту, районні
центри пробації,

щороку

Продовження додатка

Кількість
проведених
заходів:
2022 – 3
2023 – 4
2024 – 5
2025 – 6
2026 – 7
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1.7

2.1

Проведення
соціологічних
досліджень серед
молоді з питань
здорового
способу життя,
вживання
наркотиків,
розповсюдження
ВІЛ- інфекції/
СНІДу,
молодіжної
проблематики
тощо
Сприяння
діяльності
волонтерських
молодіжних та
студентських

громадські
організації
відповідно
спрямування
(за згодою),
Кам’янський
районний відділ
поліції
(за згодою)
Управління
охорони
здоров’я міської
ради, Міський
медичний центр
здоров’я та
медицини
спорту

Продовження додатка

постійно

2. Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді
Управління
постійно
13,0
13,689
14,373
14,373
молоді та спорту
міської ради,
департамент
з гуманітарних

Кількість
проведених
досліджень
2022 – 1
2023 – 1
2024 – 1
2025 – 2
2026 – 2

14,373

Створення сучасної
системи залучення
молоді до
вирішення проблем
територіа-льної

Продовження додатка
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2.2

загонів,
питань міської
спрямованої на
ради, заклади
надання різних
освіти міста
видів допомоги
(за згодою)
учасникам
бойових дій,
інвалідам війни,
учасникам війни,
людям похилого
віку, солдатським
вдовам,
соціальнонезахищеним
верствам
населення тощо
Сприяння
Управління
широкому
молоді та спорту
залученню молоді
міської ради,
до участі у
департамент
міських заходах з
з гуманітарних
нагоди
питань міської
відзначення Дня
ради
перемоги у Другій
світовій війні,
Дня Конституції,
Дня незалежності,
Дня Державного
Прапора, Дня
визволення міста

громади, у тому
числі проблем
молоді шляхом
розвитку
волонтерства

щороку

45,0

47,385

49,754

49,754

49,754

Кількість
охоплених осіб:
2022 – 200
2023 – 220
2024 – 250
2025 – 270
2026 – 300
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2.3

2.4

від німецькофашистських
загарбників, Дня
захисника та
захисниць
України, Дня
Соборності
України, Дня
пам’яті
захисників
України, Дня
Гідності та
Свободи, Дня
міста та інших
Організація та
проведення
фестивалів,
конкурсів,
тематичних
квестів, квізів,
акцій та інших
культурнорозважальних
заходів для дітей
та молоді
Сприяння участі
творчообдарованої

Управління
молоді та спорту
міської ради,
департамент
з гуманітарних
питань міської
ради

постійно

Управління
молоді та спорту
міської ради,

постійно

921,0

Продовження додатка

969,813 1018,303 1018,303 1018,303 Підтримка
обдарованої
молоді, розвиток та
реалізація творчих
ініціатив.
Кількість
охоплених осіб:
2022 – 2200
2023 – 2500
2024 – 2700
2025 – 2900
2026 – 3000
Стимулювання та
розвиток інтелектуальних та творчих
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2.5

2.6

2.7

молоді
в обласних та
Всеукраїнських
конкурсах і
фестивалях
Організація та
проведення
молодіжних
заходів з нагоди
святкування Дня
студента, Дня
молоді та інших

Сприяння
діяльності
закладів за місцем
проживання, які
сприяють
поглибленню
знань та умінь,
задоволенню
творчих інтересів
дітей та молоді
Організація та

департамент
з гуманітарних
питань міської
ради

Продовження додатка
здібностей молоді

Управління
молоді та спорту
міської ради

щороку

Департамент
з гуманітарних
питань міської
ради

постійно

Управління

постійно

3270,0

3443,310 3615,475 3615,475 3615,475 Підтримка творчих
та інтелектуальних
ініціатив молоді,
стимулювання
активної життєвої
позиції.
Кількість
охоплених осіб:
2022 – 5000
2023 – 5200
2024 – 5500
2025 – 5700
2026 – 6000
Створення умов
для творчого,
культурного
розвитку дітей та
молоді, організація
їх змістовного
дозвілля та
відпочинку
Кількість

Продовження додатка
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2.8

проведення
молоді та спорту
багатоступеневих
міської ради,
спортивних
департамент
змагань для
з гуманітарних
учнівської та
питань міської
студентської
ради, заклади
молоді
освіти міста
Кам’янської
(за згодою)
міської
територіальної
громади
Організація та
Управління
проведення
молоді та спорту
культурноміської ради,
мистецьких
департамент
заходів,
з гуманітарних
тематичних
питань міської
експозицій та
ради
виставок у музеї
історії міста
Кам’янське,
організація та
проведення
екскурсій для
дітей та молоді по
історикокультурних
місцях та
пам’ятках міста,

охоплених осіб:
2022 – 750
2023 – 800
2024 – 850
2025 – 900
2026 – 950

постійно

5,0

5,265

5,528

5,528

5,528

Кількість
охоплених осіб:
2022 – 10000
2023 – 11000
2024 – 12000
2025 – 13000
2026 – 15000

Продовження додатка
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2.9

3.1

3.2

області, країни
Сприяння
розвитку
козацького руху

Призначення та
виплата стипендії
міського голови
обдарованим
учням
та студентам
вищих
та професійнотехнічних
навчальних
закладів
Призначення та
виплата міської
премії
«Молодіжний

Управління
молоді та спорту
міської ради,
департамент
з гуманітарних
питань міської
ради

постійно

Виховання у
молоді почуття
патріотизму,
відродження
національних
традиції,
активізація
діяльності
козацьких
осередків
навчальних
закладів міста

3. Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень
Управління
щороку
372,260 391,989
411,588 411,588
молоді та спорту
міської ради

Управління
молоді та спорту
міської ради

щороку

55,678

58,629

61,560

61,560

411,588

Стимулювання
відмінного навчання
та підтримка
інтелектуальних
здібностей молоді

61,560

Підняття престижу
та авторитету
молодої людини,
підтримка молоді

Продовження додатка
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3.3

лідер
м.Кам’янського»
до Дня молоді
Надання
Управління
кандидатур для
молоді та спорту
нагородження
міської ради
Премією Кабінету
Міністрів
України за внесок
молоді у
розбудову
держави

міста
щороку

3.4

Заохочення
Управління
грошовими
молоді та спорту
преміями та
міської ради,
цінними
департамент
подарунками
з гуманітарних
творчообдарованої питань міської
молоді до
ради
пам’ятних та
ювілейних дат,
державних та
офіційних свят

щороку

3.5

Сприяння
діяльності
Молодіжної ради,
надання

постійно

Управління
молоді та спорту
міської ради

5,0

5,265

5,528

5,528

5,528

Підняття престижу
та авторитету
молодої людини.
Кількість наданих
кандидатур:
2022 – 6
2023 – 6
2024 – 6
2025 – 6
2026 – 6
Підтримка творчих
ініціатив молоді,
стимулювання
активної життєвої
позиції.
Кількість
нагороджених осіб:
2022 – 100
2023 – 100
2024 – 100
2025 – 120
2026 – 150
Розвиток
професійних
навичок молоді,
розширення

12
інформаційноконсультативної
та методичної
допомоги

3.6

3.7

4.1

Надання заявки на
Управління
участь у
молоді та спорту
національному
міської ради
конкурсі
«Молодіжна
столиця України»
Організація та
Управління
проведення у
молоді та спорту
місті програми
міської ради
«Молодіжний
працівник»
(базовий тренінг)

щороку

щороку

4. Зміцнення соціальної згуртованості молоді
Сприяння
Управління
постійно
діяльності органів молоді та спорту
учнівського та
міської ради
студентського
самоврядування в
навчальних
закладах

Продовження додатка
системи залучення
молоді до
вирішення проблем
територіальної
громади, у тому
числі проблем
молоді
Підвищення
розвитку
молодіжної
політики на
всеукраїнському
рівні
Підвищення
ефективної
молодіжної роботи
у місті із
залученням усіх
активних
представників
молодіжної роботи
Створення сучасної
системи дієвого
молодіжного
самоврядування

Продовження додатка
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4.2

Організація та
проведення
огляду-конкурсу
«Битва за ВИШ»
серед закладів
вищої освіти

Управління
молоді та спорту
міської ради

щороку

30,0

31,590

33,170

33,170

33,170

4.3

Проведення в
Управління
місті молодіжного молоді та спорту
проєкту з
міської ради
неформальної
освіти молоді
«100 хвилин для
молоді»

щороку

50,0

52,650

55,282

55,282

55,282

5.1

Забезпечення
підтримки та
фінансування
комунальної
установи «Центр
Молодіжний
ініціатив»
Кам’янської
міської ради

5. Забезпечення функціонування молодіжних центрів
Кам’янська
постійно
міська рада

Підтримка
студентського
самоврядування в
місті та створення
сучасної системи
дієвого
молодіжного
самоврядування
Підтримка та
саморозвиток
молоді.
Кількість
охоплених осіб:
2022 – 100
2023 – 150
2024 – 200
2025 – 250
2026 – 300
Створення
сприятливих умов
для участі молоді у
реалізації
державної
молодіжної
політики в місті
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6.1

6.2

Продовження додатка

6. Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства
для досягнення завдань Програми
Забезпечення
Управління
щороку
Створення
підтримки та
молоді та спорту
сприятливих умов
фінансування на
міської ради
для участі молоді у
конкурсній основі
реалізації
програм і
державної
проєктів
молодіжної
молодіжних
політики в місті
громадських
організацій, що
сприяють
соціальному
становленню і
розвитку молоді
та реалізації її
суспільно корисних
ініціатив
Організація
Відділ
постійно
Підняття престижу
проходження
персоналу
державної служби,
практики та
міської ради
посилення інтересу
проведення
та залучення
стажування
молоді до праці в
талановитої
органах місцевого
молоді в органах
самоврядування
місцевого
самоврядування зі
спеціальним

Продовження додатка
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6.3

6.4

статусом, як
форми
професійної
орієнтації молоді
до роботи в
органах місцевого
самоврядування
Залучення
Управління
молодіжних та
молоді та спорту
дитячих
міської ради,
громадських
департамент
організацій,
з гуманітарних
органів
питань міської
учнівського та
ради
студентського
самоврядування
до участі у
суспільногромадському
житті, організації
молодіжних
культурномасових заходів
Організація та
Управління
проведення
молоді та спорту
заходів
міської ради,
національнодепартамент
патріотичного
з гуманітарних
виховання молоді
питань міської

постійно

постійно

Подолання
соціальної та
політичної апатії
молоді

48,0

50,544

53,071

53,071

53,071

Підвищення рівня
патріотичної
свідомості молоді.
Кількість
проведених
заходів:

16
(фестивалі,
квести, змагання,
акції, флешмоби,
конкурси)

7.1

7.2

8.1

ради

Продовження додатка

2022 – 8
2023 – 10
2024 – 12
2025 – 14
2026 - 16
7. Здійснення експертно-аналітичних, інформаційних та підсумкових оціночних заходів
Висвітлювання
Відділ
постійно
Кількість
роботи щодо
інформаційної
телепередач,
реалізації
діяльності
публікацій в ЗМІ:
державної
міської ради,
2022 – 50
молодіжної
управління
2023 – 55
політики у
молоді та спорту
2024 – 60
місцевих засобах
міської ради
2025 – 65
масової
2026 – 70
інформації
Організація та
Управління
щороку
Кількість
проведення в
молоді та спорту
охоплених осіб:
соціологічного
міської ради
2022 –500
дослідження
2023 – 500
молоді «Індекс
2024 – 500
щастя молоді»
2025 – 500
2026 – 500
8. Здійснення міжнародного молодіжного співробітництва
Забезпечення
Управління
постійно
Втілення кращих
участі молоді у
молоді та спорту
світових практик та
міжнародних
міської ради,
обмін досвідом,
заходах (акціях,
департамент
стимулювання
іграх, змаганнях,
з гуманітарних
розвитку творчих
конкурсах,
питань міської
та інтелектуальних
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8.2

засіданнях за
круглим столом,
дебатах,
семінарах,
виставках,
семінарахтренінгах,
тренінгах,
конференціях,
форумах,
фестивалях,
пленерах,
наметових
таборах, походах
та інших заходах)
Забезпечення
діяльності
євроклубів,
створених на базі
загальноосвітніх
навчальних
закладів

Секретар міської ради

ради

Департамент
з гуманітарних
питань міської
ради

Продовження додатка
здібностей молоді з
метою наближення
до сучасних
європейських
стандартів

постійно

Розвиток творчих
та інтелектуальних здібностей
молоді,
спрямованих на
інтеграцію до
європейського
освітнього
простору
Наталія КТІТАРОВА

