
     
 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення  

тридцять другої сесії Коростенської міської ради VІІ скликання 

,,Про внесення змін до Програми  

,,Молодь і родина міста Коростеня” 

на 2017-2021 роки”. 

 

           У зв’язку з численними зверненнями молодих коростенців, з метою 

створення середовища спілкування, соціальних ініціатив, особистого розвитку, 

навчання, творчості та активного дозвілля для молоді, необхідно створити 

молодіжний простір. В молодіжному просторі молодь зможе: 

- змістовно проводити вільний час (освіта та відпочинок, зустрічі з 

цікавими людьми, спільні проекти та подорожі тощо); 

- розвиватись, займатись громадською освітою (тренінги, семінари, 

дебати, обговорення та дискусії); 

- бути корисною, втілюючи соціальні проєкти для громади; 

- вийти за межі інтернету і обмінюватися думками наживо. 

З метою створення молодіжного простору у м.Коростені, необхідно 

внести зміни до Додатку 3 ,,Напрями діяльності та заходи” Програми ,,Молодь і 

родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки, додавши додатковий напрямок 

роботи: створення молодіжного простору, на виконання заходів якого у 2020 

році та 2021 році передбачити кошти у сумі 30,0 тисяч гривень. Внесення 

вищевказаних змін призведе до зміни загального обсягу фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, та необхідності внесення змін до Додатку 

1 ,,Ресурсне забезпечення”.  
           

 

 

Начальник відділу у справах сім’ї,  

молоді, фізичної культури та спорту                                              О.Черних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Довідка 

про погодження проекту рішення 

тридцять другої сесії Коростенської міської ради VІІ скликання 

,,Про внесення змін до Програми  

,,Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки”. 

  

Проект рішення розроблено:  

 

Відділом у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого 

комітету Коростенської міської ради. 

 

Виконавець:  

 

Олена Черних, начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та 

спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради, 4-21-03. 

 

Доповідає на сесії:  

 

Олександр Дзига, заступник міського голови. 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:  

 

Олександр Дзига, заступник міського голови; 

Олена Черних, начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та 

спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

 

Розсилка:  

 

- відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого 

комітету Коростенської міської ради, вул. Грушевського, 22, м. Коростень, 

Житомирська обл., 11500;  

- відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету Коростенської міської 

ради, вул. Грушевського, 22, м. Коростень, Житомирська обл., 11500;  

- фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради, 

вул.Грушевського, 22, м.Коростень, Житомирська обл., 11500; 

- комунальна організація ,,Коростенський міський центр фізичного здоров’я 

населення ,,Спорт для всіх””, вул.Шевченка, 11, м.Коростень, Житомирська 

обл., 11500. 

   

Погоджено із зауваженнями: 
 

Начальник відділу у справах сім’ї,  

молоді, фізичної культури та спорту                                            О.Черних 

Зауваження додаються. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


