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ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ
Відділ о с в іт и , м олоді та спорту виконавчого комітету Нокровської селищної ради

(найменування головною розпорядника коштів місцевого бюджету) 

01 06.2021 № 79

___________0600000___________
(код Програмної класифікації видатків га 

кредитування місцевого бюджету)

П А С П О РТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

І Я і і і . і осі-, і і и, м о. і о і і та спорту виконавчої о комітету Н окровсько ї селищної ради_________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41529203
(код ча СДРПОУ)

2. ___________0610000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Орган з ш м а т»  освіти і науки
( найменування відповідального виконавця)

41529203
(код за СДРПОУ)

3. ___________0613133___________
(код Програмної класифікації видатків га 

кредитування місцевого бюджету)

__________________3133__________________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

____________1640______________ Інш і заходи і а заклади молодіжної йол іп іки_________________
(код Фхнкшональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видано в та кредитування оюджету) видаткі в та кредитування місцевого бюджету)

1)45231)1)1)01)
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асиг нувань 270 469,00 гривень, у тому числі загального фонду 270 469,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Закон України від 05.09.2017 року №  2145-V111 «Про освіту», Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №  992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі «Освіти», Рішення селищної ради від 13.12.2017 №  352-15/УІІ "Про затвердження Програми щодо реалізації молодіжної політики на території Нокровської селищної 
ради до 202 І року” , рішення селищної ради від 22.12.2020 №  Р-І29-4/УПІ «Про бюджет Нокровської селищної територіальної громади на 2021 рік»,рішення селищної ради від 21.05.2021 
року №  Р-929-І5/УІІІ "П ро  внесення змін до рішення селищної ради від 22.12.2020 року №  Р-І29-4/УІІІ "Про бюджет Нокровської селищної територіальної громади на 2021 рік"

6. І Іілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ціль державної політики

1 Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей
2 Пропаганда та формування здорового способу житія
3 Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості

7. Мета бюджетної програми
Створення сприятливих соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й саморсалізації молоді, розв’язання її 
нагальних проблем

8. Завдання бюджетної програми



1
№  з/п Завдання

1 ІІроведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення тендерної рівності в суспільстві
2 Створення сприятливих соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й самореалізації молоді, розв’язання її нагальних проблем тендерних 

підходів в усі сфери життєдіяльності територіальної грома

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5
1 Інші заходи та заклади молодіжної політики 270 469,00 0,00 270 469,00

УС ЬО ГО 270 469,00 0,00 270 469,00

10. І Іередік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№  з/и 1 Іайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

! 2 "УЛ 4 5
І І Ірограма щодо реалізації молодіжної політики на гри торії Цокровської селищної ради 

до 2021 року
270 469,00 0,00 270 469,00

Усього 270 469,00 0,00 270 469,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п 1 Іоказиики
Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 1 3 4 5 6 7
*атрат

Обсяг видатків на виплату матеріального заохочення три. розрахунок до кошторису 105 900,00 0,00 105 900,00
Обсяг видатків на утримання молодіжного центру гри. рішення селищної ради 164 569,00 0.00 164 569.00

продукту
кількість заходів проведених з питань молодіжної політики

од.
1 Іередік завдань і заходів 1 Ірограми 

щодо реалізації молодіжної 
політики

5,00 0.00 5,00

Кількість учасників залучених у заходах осіб 200,00 0,00
дівчат

осіб
1 Іередік завдань і заходів Програми 

щодо реалізації молодіжної 
політики

122.00 0,00 122.00

хлопців
осіб

Перелік завдань і заходів Програми 
щодо реалізації молодіжної 

політики
78,00 0.00 78,00

Кількість учасників, яким виплачено матеріальне заохочення осіб 114,00 0,00
дівчат

осіб
Перелік завдань і заходів Програми 

щодо реалізації молодіжної 
політики

63,00 0,00 63,00

хлопців
осіб

Перелік завдань і заходів Програми 
щодо реалізації молодіжної 

політики
51,00 0,00 51,00

Кількість штатних одиниць осіб Штатний розпис 2,00 0,00 2,00
ефективності

Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці гри. розрахунок 82 284,50 0,00 82 284,50



л /кРдж і

4 середні витрати матеріального заохочення на одного учасника гри. Розрахунок 929,00 0,00 929,00
якості

Відсоток кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної 
політики, порівняно з минулим роком

ВІДС. розрахунковий показник 100,00 0,00 100,00

Динаміка учасників, яким виплачено матеріальне заохочення 
порівняно з минулим роком

в іде. 200,00 0,00

=====335̂  ̂ дівчат ВІДС. розрахуйковий показиик 100,00 0,00 100,00

---------- В.ЧОГО * о л ^  хлопців ВІДС. розрахуйкови й покази ик 100,00 0,00 100,00

у$виконавчого комітету 1 Іокровської

І Іаталя В Л А С О В А
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина 111:Г Р И  К
(ініціали/ініціал, прізвище)


