
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
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Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МФ України від 01.10.10 №1147 "Про затвердження типового переліку 

бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Молодіжна сфера", , Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі 

питання запровадження програмно-цільового методу складання, виконання місцевих бюджетів із змінами 30.09.16р. №860», ст..77 Бюджетного кодексу України, 

керуючись п.23 ч.1 ст.26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» ,рішення  XXXV сесії  VII 

скликання Ужгородської міської ради  28 березня 2019 року № 1484 «Про Програму "Молодь міста Ужгород" на 2019-2021 роки, рішення XXXV  сесії Ужгородської 

міської ради VII скликання  18 квітня 2019 року № 1504 "Про зміни до бюджету міста на 2019 рік".Рішення XXXVI  сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 1553 

від 30.05.2019 р.

Завдання бюджетної програми:

Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадської позиції та національно-

патріотичної свідомості, повноцінної участі молодих людей у розбудові громадянського суспільства.

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах культури,  молоді  та спорту         Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

( у редакції наказу міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

(найменування головного розпорядника)

Реалізація державної політики; відродження національно-патріотичного виховання; утвердження громадської свідомості і активної позиції молоді; популяризація 

та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді.

Набуття молодими людьми знань, навичок поза системою освіти; створення умов, спрямованих на працевлаштування молоді; налагодження міжрегіональних та 

міжнародних зв'язків; підтримка і стимулювання обдарованої молоді.

Завдання

Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 

"Молодь України".

Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 228 000 гривень, у тому числі загального фонду - 228 000 гривень та спеціального фонду - 0,00  гривень.

Розвиток і захист інтелектуального потенціалу молоді, поліпшення умов і створення гарантій для здобуття молоддю освіти, 

спеціальної професійної підготовки та перепідготовки. Забезпечення зайнятості молоді,її правового захисту урахуванням економічних 

інтересів, профксійних і соціальних можливостей суспільства.

Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради

05.06.2019 р.№ 200

1.

2.

3.



(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд

у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6

1.

Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання державної 

цільової соціальної програми 

"Молодь України".

198 000 198 000

2.
Премія Ужгородського Міського 

голови для обдарованої молоді міста
30 000 30 000

228 000 228 000

(грн)

Найменування місцевої / регіональної 

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Міська Програма "Молодь міста 

Ужгород" на 2019 - 2021 роки.
228 000 228 000

Усього 228 000 228 000

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Витрати на проведення молодіжних 

заходів
Грн. Кошторис 198 000 198 000

Витрати на вручення премії міського 

голови для обдарованої молоді
Грн. Кошторис 30 000 30 000

9.

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Напрями використання бюджетних коштів:

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



2 продукту

Кількість міських заходів державної 

політики з питань молоді
Од. План роботи відділу 21 21

Кількість учасників міських заходів 

державної політики з питань молоді
Чол.

Журнал реєстрації 

заходів
450 450

Кількість номінацій на вручення 

премії Міського голови
Од. Конкурсна комісія 3 3

3 ефективності

Середні витрати на проведення 

одного міського заходу державної 

політики з питань молоді 

Грн.
Кошторис видатків, 

план заходів відділу
9 429 9 429

Середні витрати на забезпечення 

участі в міських заходах державної 

політики з питань молоді одного 

учасника

Грн. Звітність 440 440

Середні витрати на вручення премії 

Міського голови
Грн. Розрахунок 10 000 10 000

4 якості

Динаміка збільшення  кількості 

заходів у плановому періоді 

порівняно з минулими роками

% Банк даних відділу 1,1 1,1

(підпис)

(підпис)

"05 " червня 2019 р.

М.П.

(ініціали та прізвище)

Начальник управління у справах культури,  молоді та спорту

Л. ГАХ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

О. ВАСИЛИНДРА

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики


