
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

Про зміни до рішення ХХХV сесії 

міської ради VІI скликання 

28 березня 2019 року №1484 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою проведення конкурсу молодіжних 

ініціатив та участі у програмі Британської Ради «Активні громадяни»,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення ХХXV сесії міської ради VІІ скликання 28 

березня 2019 року № 1484 «Про Програму «Молодь міста Ужгород» на 2019-

2021 роки», виклавши додаток 4 до Програми у новій редакції згідно з 

додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення___________  
міської ради VII cкликання 

____________№________ 

Додаток 4 
до Програми  

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

на 2019-2021 роки 
 

 

№ 

п/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

Заходи Термін 

викона-

ння 

Відпові- 

дальний 

виконавець 

Обсяги фінансування 

тис. грн. 

Очікуваний результат 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

міськи

й 

бюдже
т 

інші 

дже

рела 

міський 

бюджет 

інші 

дже

рела 

міський 

бюджет 

 

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), 

спрямованих на 

формування 
патріотичної 

свідомості та 

активної 
громадянської 

позиції молоді, 

виховання у 
молоді почуття 

особистої та 

національної 

гідності 

2019-

2021 
роки 

Відділ молоді 

та спорту 
управління у 

справах 

культури, 
молоді та 

спорту 

42,0  52,0  62,0  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 

національних 

меншин 

Проведення 

круглих столів, 

акцій, конкурсів, 
заходів до 

національних 

свят, молодіжних 
фестивалів, тощо 

2019-

2021 

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 

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 

2019-

2021 

роки 

Відділ 

молоді та 

спорту 

управління у 
справах 

культури, 

молоді та 
спорту 

14,0  30,0  35,0  Набуття навичок та 

інших компетентностей 

поза системою освіти 

2. 
 

Популяризація 
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 

2019-
2021 

роки 

Відділ 
молоді та 

спорту 

управління у 

справах 
культури, 

молоді та 

спорту 

9,0  25,0  30,0  Збільшити чисельність 
молоді, залученої до 

популяризації 

та утвердження 

здорового і безпечного 
способу життя та 

культури здоров’я 



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  

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 
молодіжних 

працівників 

(Youth Worker) із 
залученням 

державних 

службовців 

молодіжної сфери 
та представників 

громадських 

молодіжних 
організацій. 

Підтримка роботи 

тематичних 
наметових 

таборів, "літнього 

університету", 

2019-

2021 

роки 

Відділ 

молоді та 

спорту 
управління у 

справах 

культури, 

молоді та 
спорту 

20,0  20,0  25,0  Підвищення соціальної 

мобільності, розвиток 

цілісної системи 
неформальної освіти 

молоді, набуття знань 

про майбутню професію 



молодіжних 

центрів тощо 

4. Створення 

умов, 

спрямованих на 

працевлаштува
ння 

молоді, 

забезпечення 
партнерської 

підтримки 

молоді з 
тимчасово 

окупованих 

територій та 

внутрішньо 
переміщених 

осіб  

Проведення 

міських акцій, 

конкурсів, 

засідань за 
круглим столом, 

дебатів, семінарів 

(тренінгів), тощо з 
метою 

спрямування 

професійних 
інтересів молоді.  

Сприяння 

розвитку 

молодіжного 
підприємництва, 

самозайнятості, 

залучення молоді 
до волонтерської 

діяльності   

2019-

2021 

роки 

Відділ 

молоді та 

спорту 

управління у 
справах 

культури, 

молоді та 
спорту 

-  30,0  40,0  Надання інформаційної 

підтримки молодим 

громадянам 

у працевлаштуванні та 
реалізації 

підприємницьких 

ініціатив, забезпечити 
залучення молоді до 

волонтерства як форми 

суспільно значимої 
діяльності вторинної 

зайнятості 

5. Надання 

підтримки 
інститутам 

громадянського 

суспільства 

Організаційна та 

фінансова 
підтримка 

ініціатив 

інститутів 
громадянського 

суспільства, 

робота яких 
спрямована на 

розвиток 

молодіжної 

політики, 
формування 

здорового способу 

життя, 
патріотичне 

виховання молоді 

тощо 

2019-

2021 
роки 

Відділ 

молоді та 
спорту 

управління у 

справах 
культури, 

молоді та 

спорту 

23,0  35,0  45,0  Підвищити рівень 

самоорганізації і 
самоврядування 

інститутів 

громадянського 
суспільства, підтримка 

молодіжних 

громадських 
організацій 

 

 

6. Налагодження 
міжрегіональ-

них та 

Забезпечення 
участі 

представників 

2019-
2021 

роки 

Відділ 
молоді та 

спорту 

4,4  15,0  20,0  Залучити молодь до 
розроблення 

пропозицій щодо 



міжнародних 

зв’язків, 
підтримка та 

стимулювання 

обдарованої 
молоді  

громадських 

організацій, 
органів 

студентського 

самоврядування, 
обдарованих і 

талановитих 

дітей, молоді у 

міжнародних, 
всеукраїнських, 

обласних акціях, 

іграх, фестивалях, 
концертах, 

пленерах, 

конкурсах, 
семінарах, 

тренінгах, 

конференціях, 

форумах тощо 

управління у 

справах 
культури, 

молоді та 

спорту 

вдосконалення 

механізму реалізації 
державної молодіжної 

політики на  
міжрегіональному та 
міжнародному рівнях 

7. Інформаційне 

забезпечення 

державної 
політики у 

молодіжній 

сфері  

Розроблення, 

видання, 

придбання  
інформаційних 

матеріалів та 

соціальної 

реклами з питань 
молодіжної 

політики 

 
 

2019-

2021 

роки 

Відділ 

молоді та 

спорту 
управління у 

справах 

культури, 

молоді та 
спорту 

11,6  20,0  25,0  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 

Нагородження 

(виплата)  премії 

Ужгородського 
міського голови 

для обдарованої 

молоді міста 

2019-

2021 

роки 

Відділ 

молоді та 

спорту 
управління у 

справах 

культури, 
молоді та 

спорту 

20,0  40,0  50,0  Відкриття нових 

талантів, стимулювання 

молоді до навчання, 
соціальної і творчої 

активності 



 

 

Секретар ради                 Андріана СУШКО 

науковій сфері, 

мистецтві, 
реалізації 

молодіжної 

політики, 
волонтерській 

діяльності, 

реалізації 

соціальних 
проектів тощо 

9 Проведення 

конкурсу 
молодіжних 

ініціатив 

відповідно до 

Положення 
затвердженого 

виконавчим 

комітетом 
Ужгородської 

міської ради 

Проведення 

конкурсу 
молодіжних 

ініціатив 

відповідно до 

Положення 
затвердженого 

виконавчим 

комітетом 
Ужгородської 

міської ради 

2019-

2021 
роки 

Відділ 

молоді та 
спорту 

управління у 

справах 

культури, 
молоді та 

спорту 

158,0  150,0  200,0   

  ВСЬОГО:   310,0  425,0  540,0   


