
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про Програму «Молодь міста Ужгород» 

на 2022-2024 роки 

 

Керуючись статтею 27, пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про основні засади 

молодіжної політики», Указом Президента України «Про Національну 

молодіжну стратегію до 2030 року», Постановою Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» 

на 2021 – 2025 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України», з метою реалізації державної молодіжної політики, створення 

сприятливих умов для розвитку та самореалізації молоді, формування її 

громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити Програму «Молодь міста Ужгород» на 2022-2024 роки з 

подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО  

Рішення виконкому 

___________№____ 
 

ПРОГРАМА 

«Молодь міста Ужгород» на 2022-2024 роки  

 

1. Паспорт Програми 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Управління у справах культури, 

молоді та спорту  

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

Програми 

 

- 

3 Розробник Програми Управління у справах культури, 

молоді та спорту 

4 Співрозробники Програми - 

5 Відповідальні виконавці Програми Відділ молоді та спорту управління 

у справах культури, молоді та 

спорту 

6 Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Управління у справах культури, 

молоді та спорту 

7 Учасники Програми Управління у справах культури, 

молоді та спорту, відділ молоді та 

спорту управління у справах 

культури, молоді та спорту, інші 

зацікавленні установи та організації 

8 Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 

9 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади 

10 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми згідно з 

додатком 1 до Програми 

 

 

* 

 

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. 

Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб 

молоді, її зацікавленості у дослідженні загальнолюдських цінностей та 

історичної спадщини народу, залучення до культурного життя. 



Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій 

населення, яка характеризується наявністю амбіцій, завищеними очікуваннями, 

пошуком власного шляху та прагненням до самореалізації, є показником 

успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу. 

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови 

демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які 

відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, які 

потребують розв’язання: 

- слабка мотивація до дотримання молодими людьми здорового і 

безпечного способу життя, недостатній рівень знань та навичок молоді у галузі 

безпеки життєдіяльності; 

- низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією; 

- повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва;  

- недостатнє використання інноваційного потенціалу молоді; 

- низька якість загальної освіти молоді, недостатнє застосування 

потенціалу неформальної освіти з метою підвищення конкурентоспроможності 

молоді на ринку праці;   

- несистемний характер формування у молодих людей громадянськості та 

патріотизму; 

- відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної 

політики на засадах громадянського суспільства, нерозвиненість низової ланки 

в системі координації молодіжних процесів;  

- низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля. 

Отже, є потреба впровадження більш прагматичної політики у 

молодіжній сфері, що означає підготовку молоді до життя у самоорганізованій 

громаді та суспільстві.  

 

3. Визначення мети Програми 
 

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і 

самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та 

національно-патріотичної свідомості, повноцінної участі молодих людей у 

розбудові громадянського суспільства. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

Мету Програми передбачається досягти шляхом створення 

організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для розвитку і 

самореалізації молоді міста. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, 

передбачених міським бюджетом на відповідний рік, а також за рахунок інших 

джерел. 



Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається 

щороку з урахуванням можливостей міського бюджету під час формування їх 

показників. 

Строком виконання Програми є 2022-2024 роки.  

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1 до Програми. 

 

5. Перелік завдань Програми та результатні показники 

 

Основним завданнями Програми є реалізація державної молодіжної 

політики (додаток 2 до Програми), складовою якої є:  

- відродження національно-патріотичного виховання, утвердження 

громадянської свідомості і активної позиції молоді; 

- популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та 

культури здоров’я серед молоді; 

- набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей 

поза системою освіти (розвиток неформальної освіти); 

- створення умов, спрямованих на працевлаштування молоді 

(забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді); 

- забезпечення партнерської підтримки молоді тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб; 

- надання підтримки інститутам громадянського суспільства; 

- налагодження міжрегіональних та міжнародних зв’язків, підтримка і 

стимулювання обдарованої молоді; 

- інформаційне забезпечення державної політики у молодіжній сфері. 

Результативні показники виконання завдань Програми подані у     

додатку 3. 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Напрями діяльності: 

- підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості 

молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку; 

- залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення 

механізму реалізації державної молодіжної політики; 

- підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в 

питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя; 

- збільшити чисельність молоді, залученої до популяризації та 

утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я; 

- забезпечити залучення молоді до волонтерства, як форми суспільно 

значимої діяльності вторинної зайнятості; 

- підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів 

громадянського суспільства;  

- збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності інститутів 

громадянського суспільства; 



- забезпечити надання підтримки молодим громадянам у 

працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив. 

Основні заходи Програми: 

- проведення заходів (до Дня молоді, Дня студента, Дня Конституції, Дня 

незалежності України, Дня захисника України, Дня Соборності тощо), 

спрямованих на формування патріотичної свідомості та активної громадянської 

позиції молоді, виховання у молоді почуття особистої та національної гідності; 

- проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, 

семінарів (тренінгів), конференцій, форумів, фестивалів, пленерів та здійснення 

інших заходів з метою підтримки ініціатив молоді; 

- проведення заходів з метою підвищення рівня здоров’я молоді, 

безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді (створення літніх 

таборів для молоді, проведення заходів до Дня здоров’я,  Дня боротьби зі 

СНІДОМ, акцій з профілактики шкідливих звичок, формування внутрішньої 

культури, взаємин у сім’ї та соціальному середовищі, забезпечення 

репродуктивного здоров'я молоді, популяризація серед молоді знань з безпеки 

життєдіяльності); 

- проведення міських акцій, семінарів, тренінгів з неформальної освіти та 

з метою підготовки молоді за програмою "Молодіжний працівник" із 

залученням державних службовців молодіжної сфери та представників 

громадських молодіжних організацій. Підтримка роботи тематичних наметових 

таборів, "літнього університету" тощо; 

- організаційна та фінансова підтримка ініціатив інститутів 

громадянського суспільства, робота яких спрямована на розвиток молодіжної 

політики, формування здорового способу життя, патріотичне виховання молоді 

тощо; 

- нагородження (виплата) премії Ужгородського міського голови для 

обдарованої молоді міста. 

Заходи щодо реалізації Програми подані у додатку 4. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

 Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на 

управління у справах культури, молоді та спорту. Звіт про виконання Програми 

кожного півріччя подається на засідання виконавчого комітету, а за підсумками 

року - на сесію міської ради.  

 

 

 

______________________________________________ 

 

 
 

 



Додаток 1 

до Програми 

  

 

 

Ресурсне забезпечення Програми  

«Молодь міста Ужгород» 

на 2022-2024 роки 

                                                                                                                (тис. грн.) 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Строки виконання Програми Усього витрат 

на виконання 

Програми  
2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

400,0 450,0 500,0 1350,0 

Бюджет Ужгородської 

міської територіальної 

громади 

400,0 450,0 500,0 1350,0 

кошти не бюджетних джерел - - - - 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми 

Перелік завдань міської цільової програми «Молодь міста Ужгород» 

на 2022-2024 роки 
                                            

(тис. грн.) 
Мета, 

завдання, 

ТПКВК 

МБ 

Джерела 

фінансування 

Строки виконання Програми Відповідальні 

виконавці 2022 рік 2023 рік 2024 рік 
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Всього 

на 

виконання 

програми 

 

Бюджет Ужгородської 

міської територіальної 

громади 

400,0 400,0 - 450,0 450,0 - 500,0 500,0 - Відділ молоді та спорту 

управління у справах культури, 

молоді та спорту 

Завдання 

 

- реалізація державної молодіжної політики; 

- відродження національно-патріотичного виховання; 

- утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді; 

- популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді; 

- набуття молодими людьми знань, навичок поза системою освіти; 
- створення умов, спрямованих на працевлаштування молоді; 

- забезпечення партнерської підтримки молоді та підвищення рівня культури волонтерства серед молоді; 

- надання підтримки інститутам громадянського суспільства; 

- налагодження міжрегіональних та міжнародних зв’язків; 

- підтримка і стимулювання  обдарованої молоді; 

- інформаційне забезпечення державної політики у молодіжній сфері. 

 

Відділ молоді та спорту 

управління у справах культури, 

молоді та спорту 

 

 

 



Додаток 3 

до Програми 
 

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми «Молодь міста Ужгород» на 2022-2024 роки 

                                     (тис. грн.) 
Відповідальні виконавці, 

ТПКВК МБ, завдання програми, 

результативні показники 
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Строки виконання Програми 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 
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Всього на виконання програми  400,0 400,0 - 450,0 450,0 - 500,0 500,0 - 

Мета Програми: Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-
патріотичної свідомості, повноцінної участі молодих людей у розбудові громадянського суспільства. 

Всього на виконання підпрограми           

ТПКВК МБ 1013131          

Відповідальний виконавець: Відділ молоді та спорту управління у справах культури, молоді та спорту 

Завдання 1. Реалізація державної молодіжної політики. Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської 
свідомості і активної позиції молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я 
серед молоді, набуття молодими людьми знань, навичок поза системою освіти, створення умов, спрямованих на працевлаштування 

молоді, забезпечення партнерської підтримки молоді та підвищення рівня культури волонтерства серед молоді, надання підтримки 
інститутам громадянського суспільства, налагодження міжрегіональних та міжнародних зв’язків, підтримка і стимулювання  
обдарованої молоді, інформаційне забезпечення державної політики у молодіжній сфері тощо 

Показники виконання:           

Показники витрат (вхідних ресурсів):           

Загальний обсяг витрат  400,0 400,0  450,0 450,0  500,0 500,0  

Показник продукту:           

Кількість заходів  30 30  31 31  32 32  

Показник продуктивності (ефективності):           

Середні витрати на проведення одного заходу  13,3 13,3  14,5 14,5  15,6 15,6  

Показник результативності (якості):           

Відсоток виконаних заходів до запланованих  100% 100%  100% 100%  100% 100%  

 
 
 

 

 



Додаток 4 

до Програми  
 

Напрями діяльності та заходи щодо реалізації Програми «Молодь міста Ужгород» 

на 2022-2024 роки 

 

 

№ 

п/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

Заходи Термін 

викона-

ння 

Відпові- 

дальний 

виконавець 

Обсяги фінансування 

тис. грн. 

Очікуваний результат 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

кошти 
Ужгоро

дської 

міської 
територ

іальної 

громади 

інші 
дже

рела 

кошти 
Ужгоро

дської 

міської 
територ

іальної 

громади 

інші 
дже

рела 

кошти 
Ужгоро

дської 

міської 
територ

іальної 

громади  

інші 
джере

ла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Відродження 

національно- 

патріотичного 
виховання, 

утвердження 

громадянської 

свідомості і 
активної 

позиції молоді 

Проведення 

заходів (до Дня 

молоді, Дня 
студента, Дня 

Конституції, Дня 

незалежності 

України, Дня 
захисника 

України, Дня 

Соборності тощо) 

2022-

2024 

роки 

Відділ 

молоді та 

спорту 
управління у 

справах 

культури, 

молоді та 
спорту 

65,0   65,0  65,0  Підвищення рівня 

громадської активності 

та патріотичної 
свідомості молоді, 

створення морально-

етичних засад для її 

всебічного розвитку 

1.1. Проведення 
заходів 

спрямованих 

на виховання 

у молоді 
толерантності 

до 

національно-
культурного 

різноманіття, 

шанобливого 
ставлення до 

Проведення 
круглих столів, 

акцій, конкурсів, 

заходів до 

національних 
свят, молодіжних 

фестивалів, тощо 

2022-
2024 

роки 

Відділ 
молоді та 

спорту 

управління у 

справах 
культури, 

молоді та 

спорту 

8,0  8,0  8,0  Підвищити рівень 
культури молодих 

громадян, зокрема в 

питаннях поваги до 

прав і свобод людини 
толерантного ставлення 

до національних 

меншин міста 



національних 

меншин 

1.2. 

 

Підтримка 

ініціатив 

молоді, 

створення 
умов для її 

творчого і 

духовного 
розвитку, 

інтелектуаль-

ного 
самовдоско-

налення 

Проведення  

акцій, ігор, 

конкурсів, 

засідань за 
круглим 

столом, дебатів, 

семінарів 
(тренінгів), 

конференцій, 

форумів, 
фестивалів, 

пленерів та 

здійснення інших 

заходів з метою 
підтримки 

ініціатив молоді 

та розвиток 
волонтерського 

руху 

2022-

2024 

роки 

Відділ 

молоді та 

спорту 

управління у 
справах 

культури, 

молоді та 
спорту 

27,0  27,0  27,0  Набуття навичок та 

інших компетентностей 

поза системою освіти 

2. 

 

Популяриза-

ція та 
утвердження 

здорового і 

безпечного 
способу життя 

та культури 

здоров'я 
серед молоді 

Проведення 

заходів з метою 
підвищення рівня 

здоров’я молоді, 
безпечного 
способу життя та 

культури здоров'я 

серед молоді 
(створення літніх 

таборів для 

молоді, 

проведення 
заходів до Дня 

здоров’я,  Дня 

боротьби зі 
СНІДОМ, акцій з 

профілактики 

шкідливих звичок, 

формування 

2022-

2024 
роки 

Відділ 

молоді та 
спорту 

управління у 

справах 
культури, 

молоді та 

спорту 

35,0  35,0  35,0  Збільшити чисельність 

молоді, залученої до 
популяризації 

та утвердження 

здорового і безпечного 
способу життя та 

культури здоров’я 



внутрішньої 

культури, взаємин 
у сім’ї  тощо)  

3. Набуття 

молодими 

людьми 
знань, 

навичок 

та інших 
компетентно-

стей поза 

системою 
освіти 

(розвиток 

неформальної 

освіти) 

Проведення 

міських акцій, 

семінарів, 
тренінгів з 

неформальної 

освіти та з метою 
підготовки молоді 

за програмою 

"Молодіжний 
працівник" із 

залученням 

державних 

службовців 
молодіжної сфери 

та представників 

молодіжних 
організацій. 

Підтримка роботи 

тематичних 
наметових 

таборів, "літнього 

університету", 

молодіжних 
центрів тощо 

2022-

2024 

роки 

Відділ 

молоді та 

спорту 
управління у 

справах 

культури, 
молоді та 

спорту 

25,0  25,0  25,0  Підвищення соціальної 

мобільності, розвиток 

цілісної системи 
неформальної освіти 

молоді, набуття знань 

про майбутню професію 

4. Створення 

умов, 
спрямованих 

на 

працевлаштув

ання 
молоді, 

забезпечення 

партнерської 
підтримки 

молоді та 

підвищення 

рівня 

Проведення 

міських акцій 
(заходів) з метою 

спрямування 

професійних 

інтересів молоді.  
Сприяння 

розвитку 

молодіжного 
підприємництва, 

професійного та 

кар’єрного 

розвитку, 

2022-

2024 
роки 

Відділ 

молоді та 
спорту 

управління у 

справах 

культури, 
молоді та 

спорту 

20,0  20,0  20,0  Надання інформаційної 

підтримки молодим 
громадянам 

у працевлаштуванні та 

реалізації 

підприємницьких 
ініціатив, забезпечити 

залучення молоді до 

волонтерства як форми 
суспільно значимої 

діяльності вторинної 

зайнятості 



культури 

волонтерства 
серед молоді 

популяризації 

роботи в 
креативних 

індустріях, 

стимулювання до 
відкриття власної 

справи, 

самозайнятості, 

залучення молоді 
до волонтерської 

діяльності  тощо 

5. Надання 
підтримки 

інститутам 

громадянсько

го суспільства 

Організаційна та 
фінансова 

підтримка 

ініціатив 

інститутів 
громадянського 

суспільства, 

робота яких 
спрямована на 

розвиток 

молодіжної 
політики, 

формування 

здорового способу 

життя, 
патріотичне 

виховання молоді 

тощо 

2022-
2024 

роки 

Відділ 
молоді та 

спорту 

управління у 

справах 
культури, 

молоді та 

спорту 

35,0  35,0  35,0  Підвищити рівень 
самоорганізації і 

самоврядування 

інститутів 

громадянського 
суспільства, підтримка 

молодіжних 

громадських 
організацій 

 

 

6. Налагодження 

міжрегіональ-

них та 

міжнародних 
зв’язків, 

підтримка та 

стимулювання 
обдарованої 

молоді 

Забезпечення 

участі 

представників 

громадських 
організацій, 

органів 

студентського 
самоврядування, 

обдарованих і 

талановитих 

дітей, молоді у 

2022-

2024 

роки 

Відділ 

молоді та 

спорту 

управління у 
справах 

культури, 

молоді та 
спорту 

25,0  25,0  25,0  Залучити молодь до 

розроблення 

пропозицій щодо 

вдосконалення 
механізму реалізації 

державної молодіжної 

політики на  
міжрегіональному та 

міжнародному рівнях 



міжнародних, 

всеукраїнських, 
обласних акціях, 

іграх, фестивалях, 

концертах, 
пленерах, 

конкурсах, 

семінарах, 

тренінгах, 
конференціях, 

форумах тощо 

7. Інформаційне 
забезпечення 

державної 

політики у 

молодіжній 
сфері 

Розроблення, 
видання, 

придбання  

інформаційних 

презентаційних та 
інших матеріалів 

та соціальної 

реклами з питань 
молодіжної 

політики 

2022-
2024 

роки 

Відділ 
молоді та 

спорту 

управління у 

справах 
культури, 

молоді та 

спорту 

30,0  30,0  30,0  Забезпечення широкої 
поінформованості 

молоді про актуальні 

питання у молодіжному 

середовищі 

8. Підтримка 

молоді 
професійно-

технічних та 

вищих 
навчальних 

закладів, 

мистецьких 
шкіл, 

заохочення 

молоді міста 

до робіт в 
науковій 

сфері, 

мистецтві, 
реалізації 

молодіжної 

політики, 

волонтерській 

Нагородження 

(виплата)  премії 
Ужгородського 

міського голови 

для обдарованої 
молоді міста 

2022-

2024 
роки 

Відділ 

молоді та 
спорту 

управління у 

справах 
культури, 

молоді та 

спорту 

30,0  30,0  30,0  Відкриття нових 

талантів, стимулювання 
молоді до навчання, 

соціальної і творчої 

активності 



діяльності, 

реалізації 
соціальних 

проектів тощо 

9. Проведення 

конкурсу 
молодіжних 

ініціатив 

Проведення 

конкурсу 
молодіжних 

ініціатив  

2022-

2024 
роки 

Відділ 

молоді та 
спорту 

управління у 

справах 
культури, 

молоді та 

спорту 

100,0  150,0  200,0   

  ВСЬОГО:   400,0  450,0  500,0   

 


