
Додаток 3 до Порівняльної таблиці до 

проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання Українського 

молодіжного фонду» 

(запропонована редакція) 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

виконання Державної цільової соціальної програми  

“Молодь України” на 2021—2025 роки 

Найменування 

завдання 

Найменування показників 

виконання завдання 

Одиниця 

виміру 
усього 

Значення показників 

у тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Підвищення рівня 

компетентностей 

молоді, у тому числі 

громадянських 

1) відсоток молоді, яка підвищила 

рівень своїх компетентностей 

(знань, умінь, навичок, ставлень, 

тощо) для активної участі та 

інтеграції в суспільне життя 

відсотків 69,33 13,26 13,63 13,95 14,15 14,31 

 у тому числі з метою:        

 розвитку громадянських 

компетентностей, у тому числі: 

—“— 53,41 10,3 10,55 10,76 10,87 10,93 

 - медіаграмотності —“— 47,35 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 

 - правової спроможності осіб 110000  25000 25000 30000 30000 

 - адаптації до ринку праці в 

умовах війни та післявоєнний 

період, професійного та 

відсотків 6,14 1,16 1,19 1,23 1,26 1,3 



Продовження додатка 3 2 

Найменування 

завдання 

Найменування показників 

виконання завдання 

Одиниця 

виміру 
усього 

Значення показників 

у тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 2025 

кар’єрного розвитку, підвищення 

економічної самостійності 

молоді, в тому числі 

 кількість поінформованої молоді 

про діяльність у креативних 

індустріях 

… 

осіб 

 

… 

11000 

 

… 

2000 2100 2200 2300 2400 

         

2. Підвищення рівня 
культури 
волонтерства серед 
молоді і її залучення 
до волонтерської 
діяльності для 
наближення 
перемоги та 
відновленні країни 
у післявоєнний 
період 

 

1) відсоток молоді, яка бере участь 
у волонтерській діяльності (у 
проектах та заходах) для 
наближення перемоги та 
відновленні країни у 
післявоєнний період 

—“— 2,52 0,44 0,46 0,53 0,54 0,55 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … … 

         

         



Продовження додатка 3 3 

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 

 

Міністр молоді та спорту України          Вадим ГУТЦАЙТ 


