
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 74 сесія 7-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20.02.2020     Мукачево     №1830 
  
Про затвердження Програми розвитку громадянського суспільства та 

національностей на 2020 рік 

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

18.02.2020 року №86 “Про схвалення проєкту Програми розвитку 

громадянського суспільства та національностей на 2020 рік”, з метою створення 

сприятливих умов для забезпечення діяльності громадянського суспільства та 

національностей у Мукачівській міській об'єднаній територіальній громаді, 

відповідно до Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента 

України “Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні” від 

26.02.2016 р. №68/2016, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії 

з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №81 від 

19.02.2020 р.), враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 

освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №59 від 

18.02.2020 р.),керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 

1. Затвердити Програму розвитку громадянського суспільства та 

національностей на 2020 рік, згідно додатку до цього рішення. 

2. Виконавцям Програми розробити та подати на затвердження 

виконавчому комітету Мукачівської міської ради Порядок проведення конкурсу 

на визначення організацій, які отримають фінансування за  Програмою 

розвитку громадянського суспільства та національностей на 2020 рік. 

3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 

заходів Програми проводити в межах асигнувань передбачених у бюджеті на 

2020 рік. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

культури Мукачівської міської ради І.Калій, постійну депутатську комісію з 

питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку, постійну 

депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 
 

 

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 

 



Додаток 1 

до рішення 74 сесії  

Мукачівської міської ради 7 скликання 

20.02.2020 №1830 

 

Програма  

розвитку громадянського суспільства та національностей на 2020 рік 

 

І. ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ 

(загальна характеристика програми) 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ культури Мукачівської міської 

ради 

2. Рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради про 

схвалення Програми 

________ року № ____ 

3. Розробник Програми Відділ культури Мукачівської міської 

ради 

4. Співрозробники Програми - Управління освіти, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради, 

- Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради 

5. Відповідальні виконавці 

Програми 

 

 

- Відділ культури Мукачівської 

міської ради, 

- Управління освіти, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради, 

- Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради 

5.1. Головні розпорядники коштів - Відділ культури Мукачівської 

міської ради, 

- Управління освіти, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради, 

- Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради 

6. Учасники Програми - Відділ культури Мукачівської 

міської ради, 

- Управління освіти, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради, 

- Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2020 рік 



8. Перелік міських бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

Програм) 

 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

тис.грн. у тому числі: 

1 967,6 тис.грн. 
 

9.1. - коштів міського бюджету 1 967,6 тис.грн. 

9.2. - коштів інших джерел   - 
 

ІІ. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма 

Дана Програма спрямована на забезпечення діяльності комунальної  

установи “Центр громадськості та національних культур” Мукачівської міської  

ради (далі – Центр), підтримку громадських організацій (далі — ГО), реалізації 

громадських ініціатив, задоволення духовних і естетичних потреб, організацію 

змістовного дозвілля, культурного обслуговування Мукачівської міської 

об'єднаної територіальної громади (далі — Мукачівської міської ОТГ). 

Актуальність даної Програми обумовлена зростанням ролі інститутів 

громадянського суспільства у місцевому самоврядуванні, встановленням 

партнерських відносин між владою і ГО, вдосконаленням системи підтримки та 

забезпечення діяльності ГО,  підвищенням їх ролі та авторитету щодо участі у 

громадському житті, потребою у модернізації та додатковому технічному 

оснащенні Центру. 
 

 

ІІІ. Визначення мети Програми: 

Метою Програми є створення сприятливих умов для забезпечення 

діяльності громадянського суспільства та національностей у Мукачівській 

міській ОТГ та надання громаді послуг, яких вона потребує.  
 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та 

джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми: 

Підтримка інститутів громадянського суспільства та національностей 

Мукачівською міською радою сприятиме ефективнішій роботі цих ГО. 

Фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства 

здійснюватиметься шляхом фінансування ГО, що будуть визначені на 

конкурсній основі за умови дотримання принципів цільового використання 

коштів бюджету, а також своєчасного та якісного ведення бухгалтерського 

обліку та надання щоквартальної звітності за встановленими формами. 

Програма розрахована на 2020 рік. Обсяг коштів становить 1 967,6 

тис.грн., згідно Додатку 1 до Програми. 
 

 

V. Перелік завдань програми та результативні показники 

Першочерговим завданням Програми є підтримка ГО Мукачівської міської 

ОТГ. Основними завданнями Програми є: 



- збільшення кількості та якості культурно-мистецьких та просвітницьких 

масових заходів, що проводитимуть  ГО, ознайомлення населення Мукачівської 

міської ОТГ з культурними надбанням  національних меншин, які проживають 

на території Мукачівської міської ОТГ; 

- створення умов для залучення населення до масового спорту, 

популяризацію здорового способу життя та фізичної реабілітації, забезпечення 

підтримки ГО фізкультурно-спортивної спрямованості; 

- покращення матеріально-технічної бази Центру шляхом модернізації 

технічного оснащення; 

- забезпечення  проведення виїзних заходів, що проводяться  ГО; 

- підтримка та стимулювання здібностей талановитої молоді, зокрема: 

заохочення кращих учнів-випускників дитячої архітектурної “Школи 

мукачівця”, підготовка майбутніх архітекторів до участі у розвитку 

інфраструктури Мукачівської міської ОТГ; 

- вирішення проблеми допомоги нужденним; 

- здійснення системного обліку зелених насаджень, з метою поліпшення 

санітарного та естетичного стану території  Мукачівської міської ОТГ. 

Результативні показники наведено у додатку 3 до Програми.  
 

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Основні напрями діяльності та заходи визначені у Додатку 2 до Програми 

та спрямовані на підтримку інститутів громадянського суспільства. 
 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми: 

 

Координацію дій між виконавцями Програми, контроль за її виконанням, 

визначення порядку взаємного інформування та звітування про виконану роботу 

здійснюють головні розпорядники коштів - відділ культури Мукачівської міської 

ради; управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради; 

управління міського господарства Мукачівської міської ради. 

Щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, та 

щороку до 10 лютого відділ культури Мукачівської міської ради готує та подає 

відділу економіки Мукачівської міської ради та фінансовому управлінню 

Мукачівської міської ради інформацію про стан виконання Програми згідно 

додатку 3 до цієї Програми. 

Відділ культури Мукачівської міської ради за підсумками року подає на 

розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан виконання Програми до          

01 березня року наступного за звітним періодом. 

 

 

Секретар міської ради                                                            І. МАНЯК 

 



 

Додаток 1 
до Програми розвитку громадянського 

суспільства та національностей на 2020 рік 
 

 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми розвитку громадянського суспільства та національностей на 2020 рік 

                                                                                          

тис.грн. 

 

 

Обсяг коштів, 

які пропонується залучити на 

 виконання Програми 

 

 

Етапи виконання Програми 

 

 

Усього витрат 

на виконання Програми 

(тис.грн.) І                                       

2020 рік 

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 

 

 

1 967.6 

 

1 967.6 

державний бюджет - - 

Обласний бюджет - - 

міський бюджет 1 967.6 1 967.6 

кошти не бюджетних джерел - - 

інші - - 

 

 

 

 Секретар міської ради                                                                     І. МАНЯК 

 



 

Додаток 2 

до Програми розвитку громадянського 

суспільства та національностей на 2020 

рік  

 

Перелік заходів  

 Програми розвитку громадянського суспільства та національностей на 2020 рік 

 

№ 

п/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість) 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

1. Фінансова 

підтримка  

громадських 

організацій 

 

1.1. Проведення культурно-

мистецьких (фестивалів, конкурсів), 

громадсько-патріотичних, 

та ін. заходів, відзначення визначних 

та пам'ятних дат. 

Випуск друкованої продукції 

(плакатів, буклетів, листівок, афіш, 

інформаційних стендів та.ін). 

Протягом 

2020 р. 

Відділ 

культури 

Міський 

бюджет 

 

670,0 Збільшення кількості та 

якості культурно-

мистецьких та 

просвітницьких масових 

заходів, що проводитимуть  

ГО  

 

Створення умов для 

залучення населення до 

масового спорту та здорового 

способу життя, забезпечення 

підтримки ГО фізкільтурно-

спортивної спрямованості 

Стимулювання та заохочення 

талановитої молоді. Підготовка 

майбутніх архітекторів до участі 

у розвитку інфраструктури 

Мукачівської міської ОТГ. 

1.2. Проведення молодіжних форумів, 

тренінгів, семінарів 

Протягом 

2020 р. 

 Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Міський 

бюджет 

150.0 

1.3. Проведення масових змагань з 

кросфіту серед молоді 

серпень - 

вересень 

2020 р. 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

 

Міський 

бюджет 

150.0 

  1.4. Виплата стипендії для 

випускників дитячої архітектурної 

“Школи мукачівця” 

 

Протягом 

2020 р. 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Міський 

бюджет 

240.0 

2 чол.х 120.0 



  1.5. Придбання контейнеру для 

зберігання  та сортування одягу 

Протягом 

2020 р. 

Управління 

міського 

господарства 

Міський 

бюджет 

15.0 Вирішення проблеми 

допомоги нужденним. 
Здійснення системного обліку 

зелених насаджень, з метою 

поліпшення санітарного та 

естетичного стану території  

Мукачівської міської ОТГ 

  1.6. Паспортизація (інвентаризація) 

зелених насаджень  

Протягом 

2020 р. 

Управління 

міського 

господарства 

Міський 

бюджет 

50.0 

2. Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Центру 

громадськост

і та 

національних 

культур, 

 оснащення 

його 

сучасним 

обладнанням 

 2.1. Придбання мобільної сцени для 

проведення заходів 

Протягом 

2020 р. 

Відділ 

культури 

Міський 

бюджет 

 

120.0 

 

 

Покращення матеріально-

технічної бази Центру 

громадськості та 

національних культур 

шляхом модернізації 

технічного переоснащення, 

 забезпечення  проведення 

виїзних заходів, що 

проводяться  громадськими 

організаціями.  

 

 

2.2. Придбання мобільної звукової 

апаратури 

Протягом 

2020 р. 

Відділ 

культури 

Міський 

бюджет 

180.0 

 

2.3. Придбання палаток для 

проведення виїзних заходів 

Протягом 

2020 р. 

Відділ 

культури 

Міський 

бюджет 

35.0 

2.4. Придбання дизель-генератора для 

забезпечення проведення заходів 

Протягом 

2020 р. 

 Відділ 

культури 

Міський 

бюджет 

60.0 

2.5. Придбання обладнання для 

забезпечення харчування учасників 

заходів 

Протягом 

2020 р. 

 Відділ 

культури 

Міський 

бюджет 

50.0 

2.6. Придбання меблів, виготовлення 

фасадної вивіски 

Протягом 

2020 р. 

 Відділ 

культури 

Міський 

бюджет 

200.0 

2.7. Монтаж локальної комп'ютерної 

мережі 

Протягом 

2020 р. 

 Відділ 

культури 

Міський 

бюджет 

40.0 

  2.8. Монтаж водопідйомної системи Протягом 

2020 р. 

 Відділ 

культури 

Міський 

бюджет 

7.6 

ВСЬОГО: 1 967.6  

 

           Всього:  1 967.6 тис.грн. 

 

 

Секретар міської ради                                                 І. МАНЯК 



 

Додаток 3 
до Програми розвитку громадянського 

суспільства та національностей на 2020 рік  
 

Інформація про виконання Програми за ____________ рік   

 

1.    
 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2.    
 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 

3.    
 КФКВ  найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

 

4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________________________ 

(назва програми) 
№ п/п Захід Головний 

виконавець 
та строк 

виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. Стан 

виконання 

заходів 

(результативні 

показники 
виконання 

програми) 

Всього У тому числі: Всього У тому числі: 
Державний 

бюджет 
Обласний 
бюджет 

Місцевий бюджет Кошти не 
бюджетних 

джерел 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський (міст 

обласного 

підпорядкуванн
я) бюджети 

Кошти не 
бюджетних 

джерел 

              

 

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 
тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

Усього Загальний фонд Спеціальний фонд Усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього Загальний фонд Спеціальний фонд % 

          

 

 

Секретар міської ради                    І. МАНЯК 


