
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від     2022 р. № 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

 

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з 

питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 116 (Офіційний вісник України 2012 р.,  № 15, ст. 542; 2016 р., № 21, 

ст. 828; 2017 р., № 26, ст. 738; 2018 р., № 23, ст. 783; 2019 р., № 26, ст. 918, № 100, ст. 3358; 2020 р., № 64, ст. 2079; 2021 р., 

№ 46, ст. 2875, № 55, ст. 3403; 2022 р., № 33, ст. 1772): 

1) у підпункті 5 пункту 3 слова «Методики визначення виплат експертам експертних рад Українського молодіжного 

фонду» замінити словами «Методики формування порядку виплат експертам експертних рад Українського молодіжного 

фонду за конкурсний відбір молодіжних проектів на період дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її 

місцевостях та протягом шести місяців після його припинення чи скасування»; 

2) доповнити пункту 5 абзацом такого змісту: 

«Розподіл та спрямування бюджетних грантів, зазначених у підпункті 5 пункту 3 цього Порядку, здійснюється з 

урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від          2022 р. №    «Деякі питання Українського молодіжного 

фонду». 
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2. У Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021—2025 роки, схваленій 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1669, — із змінами, внесеними постановами Кабінету 

Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 579 та від 23 лютого 2022 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 46,                                         

ст. 2875; 2022 р., № 33, ст. 1772): 

1) у розділі «Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми»: 

абзац тринадцятий після слів «серед молоді» доповнити словами «, а також підвищення рівня економічної 

самостійності молоді»; 

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції: 

«- безпеки життєдіяльності та життєстійкості, адаптації до ринку праці в умовах війни та післявоєнний період;»; 

абзац двадцять сьомий після слів «серед молоді» доповнити словами «та її залучення до волонтерської діяльності для 

наближення перемоги та відновленні країни у післявоєнний період»; 

2) розділ «Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності» доповнити після абзацу двадцять 

восьмого новим абзацом такого змісту: 

«120 створених в рамках реалізації молодіжних проектів робочих місць для молоді». 

У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий – тридцять перший вважати відповідно абзацами тридцятим – тридцять 

другим. 

3. У Державній цільовій соціальній програмі «Молодь України» на 2021 – 2025 роки, затвердженій постановою 

Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 46, ст. 2875; 2022 р., № 33,   

ст. 1772): 

1) у Програмі: 

абзац сімнадцятий розділу «Шляхи і способи розв’язання проблеми» після слів «серед молоді» доповнити словами «і її 

залучення до волонтерської діяльності для наближення перемоги та відновленні країни у післявоєнний період»; 

доповнити розділ «Очікувані результати, ефективність Програми» після абзацу двадцять восьмого новим абзацом 

такого змісту: 

«120 створених в рамках реалізації молодіжних проектів робочих місць для молоді». 



3 
 

У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий – тридцять другий вважати відповідно абзацами тридцятим – тридцять 

третім; 

2) у додатках до Програми: 

у додатку 2: 

у пункті 1: 

у графі «Найменування заходу» після слів «медіаграмотності, лідерства» доповнити словами «, підвищення 

життєстійкості», після слів «розвитку в України» доповнити словами «, адаптації до ринку праці в умовах війни та 

післявоєнний період», після слів «власної справи» доповнити словами «, підвищення рівня економічної самостійності 

молоді через надання бюджетних грантів», а слова «культури безпеки життєдіяльності» замінити словами «безпеки 

життєдіяльності»;  

графи «Найменування показника» та «Головний розпорядник бюджетних коштів» після абзацу «Київська 

міськдержадміністрація» доповнити абзацом такого змісту «суб’єкти молодіжної роботи (за згодою)»; 

позицію «Разом за завданням 1» викласти в такій редакції: 

Найменування 

завдання 

Найменування 

показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів 

Джерела 

фінансу-

вання 

(державний, 

місцевий 

бюджет, 

інші) 

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, тис. 

гривень 

У тому числі за роками  

усього 

у тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 2025 
2021 2022 2023 2024 2025 

«Разом за 

завданням 1 

  7317790 1402380 1439120 1472075 1493400 1510815       1 136 124,56 264 358,92 213 205,42 216 532,78 219 465,51 222 561,93 

 у тому числі   5808720 1114600 1142920 1169300 1185400 1196500     державний 

бюджет 

976 673,9 236 483,5 183 247,6 184 647,6 185 647,6 186 647,6 

    1509070 287780 296200 302775 308000 314315     місцеві 

бюджети 

159 450,66 27 875,42 29 957,82 31 885,18 33 817,91 35 914,33 

          інші 

джерела»; 

      

у пункті 2: 

у підпункті 1 графу «Найменування заходу» викласти у такій редакції: 

«1) проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходів з метою залучення молоді до волонтерської 

діяльності для наближення перемоги та відновленні країни у післявоєнний період»; 
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графи «Найменування показника» та «Головний розпорядник бюджетних коштів» після абзацу «Київська 

міськдержадміністрація» доповнити абзацом такого змісту «суб’єкти молодіжної роботи (за згодою)»; 

позицію «Разом за завданням 2» викласти в такій редакції: 

Найменування 

завдання 

Найменування 

показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів 

Джерела 

фінансу-

вання 

(державний, 

місцевий 

бюджет, 

інші) 

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, тис. 

гривень 

У тому числі за роками  

усього 

у тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 2025 
2021 2022 2023 2024 2025 

Разом за 

завданням 2  

  290138 54675 56524 58434 59540 60965       38 340,62 6 416,91 7 225,6 7 663,71 8 222,4 8 812,01 

у тому числі   5830 870 1135 1230 1275 1320     державний 

бюджет 

8000 1100 1500 1600 1800 2000 

    284308 53805 55389 57204 58265 59645     місцеві 

бюджети 

30 340,62 5 316,91 5 725,6 6 063,71 6 422,4 6 812,01 

          інші 

джерела 

      

пункт 10 викласти в такій редакції: 

Найменування 

завдання 

Найменування 

показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів 

Джерела 

фінансуванн

я 

(державний, 

місцевий 

бюджет, 

інші) 

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, тис. 

гривень 

У тому числі за роками 

усього 

у тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 2025 
2021 2022 2023 2024 2025 

«10. Підтримка 

молодіжних 

проектів та 

виконання 

окремих 

завдань 

молодіжної 

політики 

кількість молодіжних 

проектів, на реалізацію 

яких Українським 

молодіжним фондом 

надаються гранти  

400  100 100 100 100 Забезпечення функціонування 

державної установи "Український 

молодіжний фонд" 

Мінмолодьспорт 

 

державний 

бюджет 

 

180 000  45 000 45 000 45 000 45 000 

         суб’єкти 

молодіжної роботи 

(за згодою) 

інші 

джерела 

      

 чисельність молоді, 

охопленої 

молодіжними 

проектами у рамках 

надання Українським 

молодіжним фондом 

грантів, осіб 

2000000 

 

 

 

 

 

500000 

 

500000 

 

 

500000 

 

 

500000 

 

         

 кількість створених в 

рамках реалізації 

молодіжних проектів 

робочих місць для 

120   30 40 50          
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Найменування 

завдання 

Найменування 

показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів 

Джерела 

фінансуванн

я 

(державний, 

місцевий 

бюджет, 

інші) 

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, тис. 

гривень 

У тому числі за роками 

усього 

у тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 2025 
2021 2022 2023 2024 2025 

молоді, осіб 

Разом за  

завданням 10 

        Разом державний 

бюджет 

180 000  45 000 45 000 45 000 45 000 

у тому числі          інші 

джерела»; 

      

у додатку 3: 

у підпункті 1 пункту 1 у графі «Найменування показників виконання завдання» слова «професійного та кар’єрного 

розвитку, в тому числі» замінити словами «адаптації до ринку праці в умовах війни та післявоєнний період, професійного та 

кар’єрного розвитку, підвищення економічної самостійності молоді, у тому числі»; 

у пункті 2: 

у графі «Найменування завдання» після слів «культури волонтерства серед молоді» доповнити словами «і її залучення 

до волонтерської діяльності для наближення перемоги та відновленні країни у післявоєнний період»; 

підпункт 1 у графі «Найменування показників виконання завдання» після слів «(у проектах та заходах)» доповнити 

словами «для наближення перемоги та відновленні країни у післявоєнний період»; 

пункт 10 викласти в такій редакції: 

Найменування завдання Найменування показників виконання завдання Одиниця виміру усього 

Значення показників 

у тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 2025 

«10. Підтримка молодіжних проектів 

та виконання окремих завдань 

молодіжної політики 

 

 

 

 

кількість молодіжних проектів, на реалізацію яких 

Українським молодіжним фондом надаються гранти 

 

відсоток молоді, охопленої молодіжними проектами у рамках 

надання Українським молодіжним фондом грантів 

 

кількість створених у рамках реалізації молодіжних проектів 

робочих місць для молоді, осіб 

 

одиниць 

 

 

відсотків 

 

 

осіб 

400 

 

 

19,5 

 

 

120 

 100 

 

 

4,9 

 

100 

 

 

4,9 

 

 

30 

100 

 

 

4,9 

 

 

40 

100 

 

 

4,9 

 

 

50». 

________________ 


