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Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови 

демократичної держави. 

Необхідність фізичного, духовного і морального розвитку молоді 

обумовлена, по-перше, значною часткою людей віком від    14 до 35 років у 

структурі населення міста: у 2014 році молоді люди такого віку складали 

склали 87 451 чоловік, з них учнівської та студентської молоді 35 933, 

робітничої – 37 221, непрацюючої молоді - 14 297 чоловік. По-друге, місцем 

молоді в суспільному житті: з однієї сторони, вона є рушійною силою, завдяки 

високому інтелектуальному потенціалу, мобільності та гнучкості молоді люди 

мають можливість впливати на суспільний прогрес, визначаючи майбутнє 

суспільства, держави та світового співтовариства, а з іншої — однією з 

найбільш незахищених, вразливих верств суспільства. Тому органи державної 

влади мають постійно приділяти увагу підростаючому поколінню, сприяти його 

соціальній адаптації до самостійного життя і створювати умови по захисту прав 

та інтересів молодих громадян. Одним з найважливіших напрямів здійснення 

молодіжної політики є розробка та реалізація відповідних заходів і програм.  

Останнім часом державна молодіжна політика, що здійснюється в 

інтересах як молодих людей, так і суспільства, держави в цілому, стала одним з 

пріоритетних напрямів діяльності органів виконавчої влади міста Суми. Так, 

завдяки сконцентрованості зусиль у вирішенні проблем молоді з питань 

зайнятості, поступово почала спадати напруга на ринку праці. 

 Значна увага зосереджується і на поліпшенні становища молодої сім’ї та 

підготовці молоді до подружнього життя, надання пільгових довгострокових 

кредитів для молодих сімей. Усе це стало важливим елементом поліпшення 

демографічної ситуації в місті.  

На рівні з іншими важливими питаннями ведеться робота по 

стимулюванню розвитку молодіжного підприємництва, діяльності молодіжних 

організацій і їх залучення до активної громадської діяльності.  

У школах і позашкільних закладах активізувався процес втілення нових 

форм виховання дітей та підлітків у дусі вітчизняних національних традицій та 

високої патріотичної свідомості, любові до свого народу, його історії, 

національної гідності та готовності до виконання громадського та 

конституційного  обов’язку щодо захисту національних інтересів України, 

виховання нового високоінтелектуального покоління.  

Проте, для значної частки молоді все ще гострими залишаються проблеми 

бідності, безробіття, насильства, відсутності доступних молодіжних закладів, 

безпритульності та інших. Все це негативно впливає на їх здоров’я, 
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девальвацію моральних норм та цінностей, наслідком чого є загострення 

демографічної, соціально-економічної ситуації та духовного стану міста. 

Найгостріші кризові загрози містяться в сфері економіки. Наявність 

безробіття впливає на значне зростання злочинності серед молоді. Зростає 

кількість важких злочинів, вчинених молодими особами, пов’язаних з 

убивствами та бандитизмом. Живильним середовищем для розвитку 

злочинності залишається наркоманія та пияцтво.  

Викликає занепокоєння також зниження інтересу юнаків і дівчат до 

літератури, мистецтва, духовної спадщини взагалі. Зростають споживацькі 

настрої молоді, зорієнтовані перш за все на сферу примітивних розваг.  

Загрозливими темпами зростає відтік обдарованої молоді за кордон, так як 

молоді люди не відчувають зацікавленості держави в підтримці та розвитку 

власної інтелектуальної еліти. 

Все це обумовлює молодіжні заходи спрямовані на: 

- впровадження системи національно-патріотичного виховання дітей, 

підлітків та молоді міста Суми щодо необхідності захисту Вітчизни; 

- підвищення вимог до самосвідомості нації, а особливо допризовної та 

призовної молоді; 

- своєчасне і якісне проведення чергових призовів громадян на строкову 

військову службу; 

- безперебійну роботу призовної комісії Сумського ОМВК; 

- підтримку обдарованої, талановитої молоді, розвиток системи 

державного заохочення молоді на здобуття освіти та роботи в Україні;  

- інформування молодих людей з питань працевлаштування, створення 

додаткових стимулів до трудової активності молодих сумчан, розвитку їх 

творчої діяльності в різних сферах суспільного життя; 

- створення оптимальних умов для залучення молоді до процесів 

консолідації та розвитку української нації, її традицій і культури, а також 

розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності корінних 

національностей та етнічних груп України; 

- активнішу участь самої молоді у протидії поширення в молодіжному 

середовищі різних форм девіантної (з відхиленням) поведінки, профілактиці та 

попередженні правопорушень, злочинності, захворювань на ВІЛ/СНІД та 

захворювань, що передаються статевим шляхом, проституції, наркоманії тощо;  

- підтримку проектів молодіжних громадських організацій, що сприяють 

вирішенню соціальних проблем молоді, молодіжного руху, інтеграції в 

міжнародні молодіжні структури. 

На розвиток молодіжної політики, виконання заходів програми міським 

бюджетом на 2015 рік було передбачено 1млн. 363 тисячі 550 гривень, а саме:  

- забезпечення проведення святкових концертних та розважальних 

молодіжних програм, конкурсів, фестивалів, КВН, організації змістовного 

дозвілля, участі молодіжних творчих колективів в обласних, всеукраїнських 

фестивалях, конкурсах - 152 тис. грн.; 

- організація та проведення заходів з оздоровлення (придбання путівок для 

дітей пільгових категорій в позаміські дитячі заклади оздоровлення та 

відпочинку) - 258,6 тис. грн.;  



- проведення заходів центру дозвілля молоді (патріотичного виховання, 

інформаційних заходів, тренінгів) – 159,0 тис. грн.; 

- сприяння роботі призовної комісії Сумського СМВК і робота з 

призовною молоддю -24,0 тис. грн. 

У місті функціонує 199 колективів фізичної культури. За підсумками 2014 

року всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи охоплено 46 041 осіб, з них 

віком від 6 до 18 років – 14 944 чоловік, що складає 20 % від загальної 

чисельності населення міста, на 8 % більше в порівнянні з 2013 роком. 

На виконання програми розвитку фізичної культури і спорту міським 

бюджетом на 2015 рік  було передбачено 11 мільйонів 377 тисяч 300 гривень, 

що на 33 % більше у порівнянні з 2014 роком, а саме:  

- проведення спортивних заходів: чемпіонатів, кубків, «днів здоров’я» з 

олімпійських і неолімпійських видів спорту, забезпечення участі 

спортсменів міста в змаганнях різних рівнів, навчально-тренувальних 

зборів –569,0 тис. грн.; 

- утримання міських комунальних закладів, підпорядкованих відділу у 

справах сім’ї, молоді та спорту: КДЮСШ «Фрунзенець», СДЮСШОР 

В.Голубничого з легкої атлетики, ДЮСШ з вільної боротьби, КДЮСШ 

єдиноборств – 3 885,5 тис. грн.; 

- утримання комунальних закладів управління освіти і науки: КДЮСШ № 1 

та КДЮСШ № 2 м. Суми – 2 325,1 тис. грн.; 

- фінансова підтримка комунального підприємства «Муніципальний 

спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» - 1 661,9 тис. грн.; 

- функціонування міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» та проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання – 2 

145, 6 тис. грн.; 

- надання фінансової підтримки ДЮСШ, підпорядкованим громадським 

організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ 

«Локомотив», «Електрон», «Україна», «Спартаківець», «Спартак», 

«Авангард», міській ДЮСШ «Колос») – 790,2 тис. грн. 

Молодь є важливою складовою частиною сучасного українського 

суспільства, носієм інтелектуального потенціалу. Саме тому лише 

дотримуючись цих заходів можна досягнути фізичного, морального та 

духовного розвитку молоді.  
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