
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  12 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

26 серпня 2021          Мукачево №489

Про затвердження Програми впровадження молодіжної політики 
Мукачівської міської  територіальної громади на 2022-2024роки

 
Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

від 17.08.2021 №308 «Про схвалення проєкту Програми впровадження 
молодіжної політики Мукачівської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки», з метою  створення системи правових та соціально-
економічних умов для ефективної соціалізації та самореалізації молоді 
Мукачівської міської територіальної громади, забезпечення всебічної 
підтримки та розвитку громадської активності, реалізації інтелектуального, 
фізичного, творчого потенціалу молоді, формування патріота і свідомого 
громадянина та реалізації молодіжної політики, відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України  02.06.2021 №579 «Про затвердження Державної 
цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки та внесення 
змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», наказу Міністерства молоді 
та спорту 03.03.2016 №808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, 
проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері 
національно-патріотичного виховання», 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.), 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 впровадження молодіжної політики  

Мукачівської міської територіальної громади 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 від 05.12.2019р. №1676 «Про 



затвердження Програми впровадження молодіжної політики Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» (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. №489

ПРОГРАМА
впровадження молодіжної політики Мукачівської міської  територіальної 

громади на 2022-2024 роки
1. Паспорт Програми

                                         (загальна характеристика Програми)

1. Ініціатор розроблення Програми  Управління освіти, культури 
молоді та спорту Мукачівської 
міської ради

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 
схвалення Програми

 17.08.2021 №308

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

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальний виконавець Програми Управління освіти, культури, 
молоді та спорту  Мукачівської 
міської ради

5.1 Головний розпорядник коштів Управління освіти, культури, 
молоді та спорту  Мукачівської 
міської ради

6. Учасники Програми  Управління освіти, культури, 
молоді та спорту  Мукачівської 
міської ради;  громадські 
організації Мукачівської міської 
територіальної громади

7. Термін реалізації Програми  2022-2024 роки

7.1. Етапи виконання Програми
(для довгострокових програм)

 І етап  2022рік
ІІ етап  2023рік
ІІІ етап  2024рік

8. Перелік міських бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми (для 
комплексних програм)

 Бюджет Мукачівської міської 
територіальної громади, інші 
джерела, не заборонені 
законодавством



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

  1881,9  тис.грн.  тому числі
2022 рік  595,8 тис.грн.
2023 рік  627,4 тис.грн.
2024 рік  658,7 тис.грн.

9.1. коштів місцевого бюджету  1881,9  тис.грн.

 коштів інших джерел  

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, 

носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-
економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою 
значною мірою залежить процес державотворення. 

Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій 
населення, що характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань, 
пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показником 
успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу. 

У Мукачівській міській територіальній громаді молодь віком від 14 до 35 
років складає близько 32% від усього населення громади. Вона потребує 
постійного захисту та допомоги з боку держави. Але підтримка молоді  це не 
вирішення за неї проблем, це, перш за все, надання їй можливостей долати 
проблеми власними силами.

Принциповою позицією є активізація молоді, розвиток її особистісних 
якостей за рахунок активної участі у житті громади замість політики вирішення 
вже назрілих проблем та суперечностей у молодіжному середовищі.

Реалізація сучасної державної молодіжної політики спрямована на 
забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку молоді, найповнішу 
реалізацію своїх функцій, поліпшення життєвого рівня, підвищення ролі молоді 
як основи суспільства, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, їх 
залучення до соціально-політичних та економічних перетворень, процесу 
інтеграції України до світової спільноти.

Таким чином, реалізація державної молодіжної політики в Мукачівській 
міській територіальній громаді повинна будуватися на визнанні  того, що 
кожна молода людина повинна бути активним учасником перебудови 
суспільства та нести відповідальність у процесах прийняття і виконання рішень 
на всіх рівнях, які впливають на її життя.

3. Визначення мети Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і 

самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-
патріотичної свідомості, активного залучення до суспільного життя 
Мукачівської міської територіальної громади.

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



Програми
Досягнення мети Програми передбачає вжиття таких заходів: 
проведення заходів ( молодіжні фестивалі, інтелектуальні ігри, конкурси, 

турніри), спрямованих на створення умов для інтелектуального 
самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості; 

організація інформаційно-просвітницьких заходів з питань формування 
здорового способу життя;

проведення місячника правових знань для учнівської та студентської 
молоді для становлення духовності, моральності, формування 
загальнолюдських цінностей;

розвиток громадської активності молоді, надання підтримки молодіжним 
та дитячим громадським організаціям у проведенні різних заходів для молоді;

проведення соціологічних досліджень з питань соціального становлення 
молоді;

виготовлення та розповсюдження рекламної продукції, спрямованої на 
реалізацію основних напрямів молодіжної політики; 

інформаційне забезпечення висвітлення в засобах масової інформації 
реалізації заходів для молоді.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, 
передбачених в місцевому бюджеті, а також  інших джерел, не заборонених 
законодавством.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання 
Програми, становить  1881,9 тис. грн.
Програма реалізується протягом  2022-2024роки у три етапи: І етап  

2022рік, ІІ етап  2023рік, ІІІ етап  2024рік.
Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми 

5. Перелік завдань Програми та результативні показники:
За час виконання Програми передбачається: 
розвиток громадської активності молоді;
підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій;
створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, 

творчого розвитку особистості;
організація вторинної зайнятості молоді, діяльності молодіжних трудових 

загонів в період літніх канікул, популяризація руху молодіжних трудових 
загонів;

Перелік завдань Програми та результативних показників наведено у 
додатку 2 до Програми.

6. Напрямки діяльності та заходи Програми:

- інформаційно-аналітичне забезпечення галузі, співпраця з неурядовими 
організаціями;



- молодіжна політика.

Заходи програми: 

1.1. Видання буклетів, листівок, посібників, методичних розробок,  з питань 
молодіжної політики здорового способу життя
1.2. Розробка, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами та 
методичних матеріалів, спрямованих на формування здорового способу життя, 
профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі, розвитку 
духовності та зміцнення моральних засад суспільства.
1.3. Організаційна і фінансова підтримка участі представників  молодіжних  
організацій, органів учнівського та студентського врядування у форумах, 
семінарах, тренінгах
2.1. Проведення конкурс проектів, програм, розроблених громадськими 
організаціями, органами учнівського та студентського врядування 
2.2. Організація та проведення молодіжного форуму 
2.3. Формування у молоді та населення в цілому, поваги до своєї держави, її 
історії, культурної спадщини шляхом проведення заходів, конкурсів, 
переглядів кінострічок, патріотичного спрямування, урочистого відзначення 
державних свят і проведення важливих культурно-мистецьких акцій, конкурсів 
до : Дня Незалежності України, Дня міста,  Дня захисника Вітчизни,  вечори 
пам'яті жертв голодомору, репресій. 
2.4. Проведення акцій, круглих столів,  тренінгів, щодо ведення здорового 
способу життя у молодіжному середовищі

2.5. Проведення фестивалів-конкурсів, культурно мистецьких акцій різного 
рівня серед дітей та молоді.

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.

Головний розпорядник коштів Програми  управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради щокварталу, до 15 числа 
наступного за звітним періодом місяця, та щороку до 10 лютого готує та подає 
фінансовому управлінню Мукачівської міської ради та відділу економіки 
Мукачівської міської ради інформацію про стан виконання Програми згідно 
додатку 3.

Головний розпорядник коштів Програми  управління освіти, культури, 
молоді та спорту 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. 

            

Міський голова А. БАЛОГА


