
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  12 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

26 серпня 2021          Мукачево №486

Про затвердження Програми  організації  громадських оплачуваних робіт 
для молоді у вільний від навчання час на 2022-2024 роки

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 17.08.2021 №306 «Про схвалення проєкту Програми організації  
громадських оплачуваних робіт для молоді у вільний від навчання час на 
2022-2024 роки»,� з метою забезпечення тимчасової зайнятості молоді у 
вільний від навчання час, створення сприятливих умов для формування 
гармонійно розвинутої особистості, відповідно до Закону України 05.02.1993 
№2998 «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні», ст.31 Закону України “Про зайнятість населення”,  керуючись п.22 
ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту 
(протокол №12 від  25.08.2021 р.), враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань гуманітарної політики (протокол №9 від  19.08.2021 р.), Мукачівська 
міська рада вирішила:� 

1. Затвердити  Програму організації  громадських оплачуваних робіт 
для молоді у вільний від навчання час на 2022-2024 роки� згідно додатку до 
цього рішення.

2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на відповідний рік. 

3. Встановити, що дане рішення Мукачівської міської ради набирає 
чинності з 01.01.2022р.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення 69 позачергової сесії 7-
го скликання Мукачівської міської ради «Про затвердження Програми 
організації громадських оплачуваних робіт для молоді у вільний від навчання 
час на 2020-2022 роки» від 05.12.2019р. № 1678 (із змінами та доповненнями) з 
01.01.2022р. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів В. Іванчо та  постійну 
комісію з питань гуманітарної політики.

Міський голова                                                                                      А.БАЛОГА



Додаток до
рішення 12 сесії 8-го скликання 
Мукачівської міської ради 
від 26.08.2021 р. №486

ПРОГРАМА
організації  громадських оплачуваних робіт для молоді у вільний від 

навчання час   на 2022-2024 роки
1. Паспорт програми

(загальна характеристика програми)

1. Ініціатор розроблення програми Управління освіти, культури, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради, 
управління соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради та управління 
міського господарства Мукачівської 
міської ради

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 
схвалення  програми

17.08.2021 №306

3. Розробник програми Управління освіти, культури, молоді та 
спорту  Мукачівської міської ради

4. Співрозробники програми Виконавчий комітет Мукачівської міської 
ради, управління соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради та 
управління міського господарства 
Мукачівської міської ради

5. Відповідальний виконавець 
програми

Виконавчий комітет Мукачівської міської 
ради, управління соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради та 
управління міського господарства 
Мукачівської міської ради, управління 
освіти, культури, молоді та спорту  
Мукачівської міської ради

5.1 Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет Мукачівської міської 
ради, управління соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради та 
управління міського господарства 
Мукачівської міської ради

6. Учасники програми Виконавчий комітет  Мукачівської міської 
ради, управління соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради, 
управління міського господарства 
Мукачівської міської ради, управління 
освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради, Мукачівський 
міськрайонний центр зайнятості



7. Термін реалізації програми 2022-2024 роки

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)

І етап  2022 р.
ІІ етап  2023 р.
ІІІ етап  2024 р.

8. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
програми (для комплексних 
програм)

Місцевий бюджет, інші джерела, не 
заборонені чинним законодавством 
України

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, тис.
грн. у тому числі:

  374,6 тис. грн., з них :
2022 р.  118,6 тис. грн.
2023 р.  124,9 тис. грн.
2024 р.  -  131,1 тис. грн.

9.1. коштів місцевого бюджету 374,6  тис. грн

коштів інших джерел  -

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному 

середовищі, все ще існують проблеми щодо реалізації потенціалу молоді, 
забезпечення її соціального становлення та розвитку.

Молодь перебуває у складній ситуації, коли в умовах стрімкого 
розвитку інформаційних технологій, збільшення кількості життєвих проблем у 
представників молодого покоління формується, так званий, комплекс 
незадоволеності. Тому забезпечення соціального становлення і розвитку 
молоді, реалізації її конституційних прав та свобод потребує посилення 
координації зусиль влади і громадськості в цьому напрямі та обумовлює 
необхідність прийняття Програми організації  громадських оплачуваних робіт 
для молоді у вільний від навчання час на 2022-2024 роки. 

3. Визначення мети Програми
Метою Програми є забезпечення тимчасової зайнятості молоді у 

вільний від навчання час, створення сприятливих умов для формування 
гармонійно розвинутої особистості, поліпшення її професійної орієнтації, 
забезпечення гарантій щодо професійного навчання,  посилення мотивацій 
трудової активності.

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Шляхом розв'язання проблеми є: 
створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості 

молоді у вільний від навчання час;
проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці;
налагодження співпраці з Мукачівським міськрайонним центром 

зайнятості населення,  підприємствами, установами та організаціями незалежно 
від форм власності, які можуть бути потенційними роботодавцями;



забезпечення координації дій органів місцевого самоврядування, 
Мукачівського міськрайонного центру зайнятості населення, підприємств, 
установ та організацій (роботодавців) щодо оптимального узгодження 
реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;

забезпечення працевлаштування молоді у вільний від навчання час  
легкими роботами, які не завдають шкоди здоров'ю, у тому числі:

-  по впорядкуванню документів; 
- по благоустрою та озелененню території Мукачівської міської ТГ, 

об'єктів соціальної сфери;
- розповсюдженню інформаційних матеріалів щодо отримання 

житлових субсидій;
- в архівах з документацією.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 
бюджету, а також коштів з інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання 
Програми передбачений в додатку 1 до Програми.

Програма реалізується протягом 2022-2024 роки у три етапи: І етап  
2022рік, ІІ етап  2023рік, ІІІ етап  2024рік.

Ресурсне забезпечення  Програми  наведено в додатку 1 до Програми.
Перелік заходів і завдань Програми наведено в додатку 2 до Програми.

 5. Перелік завдань Програми та результативні показники
надання профорієнтаційних послуг для молоді;
вирішення тимчасової зайнятості молоді у вільний від навчання час.

6. Напрями діяльності та заходи Програми
 Здійснення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо можливості 

організації громадських робіт тимчасового характеру молоді у вільний від 
навчання час з метою створення банку даних з числа молоді, яка виявила 
бажання брати участь у громадських роботах тимчасового характеру у вільний 
від навчання час, що сприятиме формуванню професійних інтересів, трудовому 
вихованню серед молоді.

Організація  укладання договорів на проведення оплачуваних 
громадських  робіт для молоді  при наявності фінансування.

Висвітлення позитивного досвіду щодо організації громадських та інших 
робіт тимчасового характеру в засобах масової інформації.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
 Координацію  роботи  та  контроль  за виконанням  заходів Програми  

здійснює  Управління  освіти, культури, молоді та спорту  Мукачівської міської 
ради.

Головні розпорядники коштів Програми  Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради, управління соціального захисту населення 



Мукачівської міської ради та управління міського господарства Мукачівської 
міської ради  щокварталу, до 15 числа наступного за звітнім періодом місяця та 
щороку до 10 лютого надають фінансовому управлінню та відділу економіки 
Мукачівської міської ради інформацію про стан виконання Програми згідно 
додатку 3 до Програми. 

 Головні розпорядники коштів Програми  Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради, управління соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради та управління міського господарства Мукачівської 
міської ради за підсумками року подають на розгляд сесії Мукачівської міської 
ради звіт про стан виконання програми до 01 березня року наступного за 
звітним періодом.

   
Міський голова А. БАЛОГА


