
ЗАТВЕРДЖЕНО

іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу міністерства фінансів України 

від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації від / У
№ / ОО

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1' _____ 4900000______ _______________________Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація_______________________  _______37405111
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2- _____ 4910000_____  _______________________ Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація
(код Програмної (найменування відповідального виконавця)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 4913133 _________ 3133_________ _________ 1040_________
(код Програмної (код Типової програмної (код Функціональної

класифікації видатків класифікації видатків та класифікації видатків та
та кредитування кредитування місцевого кредитування бюджету)

місцевого бюджету) бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 249 000 гривень, у тому числі загального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми
І \ и і І к / І Г І І / Ц І К 1  /  п р и п і г і

Бюджетний кодекс України
Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Закон України від 01.12.1998 !№281-ХІУ "Про молодіжні та громадські організації',
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 <Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України вщ 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018№464/6515 "Про затверження Міської цільової програми Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки"
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюдхетной програми

№ з/п Цілі державної політики
1 Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

✓

Інші заходи та заклади молодіжної політики
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

249 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

37405111
(код за ЄДРПОУ)



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми
!>.!«
1111 ОМІ Завдання1 1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N8 з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 6
1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді 249 000 249 000

Усього 249 000 249 00В

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

N8 з/п ^^Наименувзння місцевої / регіональноі_П£ог£ами_ Загальний фонд Спеціальним фонд Усього
1 2

-------------—
----------------- 4-----  ---------- 5

1 ІІ/Ііська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки 249 000 ----------------- 249 0001
Усього 249 000 249 000

11. Результативні показники бюджетної програми

Одиниця
В И М ІРУ

Джерело інформації Загальним фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 є 7

1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
1 затрат

Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань 
молоді ( у розрізі напрямів діяльності), грн.; Звітність установ 249 000 249 000

освітньо-виховні грн.;
Звітність установ 
Звітність установ 19 000 19 000

культурологічні грн.; Звітність установ 218 000 218 000
кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі 
напрямів діяльності), ОД. Звітність установ 18 18
освітньо-виховні ОД Звітність установ 4 4
культурологічні ОД. Звітність установ 12 12
інформаційно-просвітницькі ОД, _ Звітність установ 2 2

2 продукту
кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів 
діяльності*) осіб Звітність установ 4 660 4 660

інформаційно-просвітницькі осіб Звітність установ 200 200
освітньо-виховні осіб Звітність установ 260 260
культурологічні осіб Звітність установ 4 200 4 200

3 ефективності
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної 
політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*) грн Розрахунок 13 833 13 833

інформаційно-просвітницькі грн Розрахунок 6 000 6 000
освітньо-виховні грн Розрахунок 4 750 4 750
культурологічні грн Розрахунок 18 167 18 167

політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*) грн Розрахунок 53 53

освітньо-виховні грн Розрахунок 73 73
культурологічні грн Розрахунок 52 52
інформаційно-просвітницькі грн Розрахунок 60 60



І

4 Я К О С Т І

збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної 
політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього % Розрахунок 250 250
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики 
негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу 
життя, порівняно з минулим роком ,

% Розрахунок

Голова Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації О.О. Г аряга

ПОГОДЖЕНО:

^ --------■'0під п ис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської 
адміністрації)

Дата

15.01 .20209:50 
от 02.01.2020 0:00:00

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко


