
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів  місцевого бюджету)

"11" лютого 2021 р.  № _29_

 ПАСПОРТ
 бюджетної програми  місцевого бюджету  на _2021_ рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького 41844557
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького 41844557
 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 11528000000
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг   бюджетних   призначень / бюджетних асигнувань  -  174500 гривень,  у  тому  числі  загального  фонду  – 174500 гривень 
та спеціального фонду – 0 гривень. 

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)



5. 

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

№ з/п   
1.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п   
1.
2.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд Усього

1 3 4 5
1 123,500 0 123,500

2 51,000 0 51,000
174,500 0 174,500 

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

фонд
Спеціальний 

фонд Усього

2 3 4
123,500         0 123,500
123,500         0 123,500

Відзначення здобутих досягнень молоді

проведення цілісної молодіжної політики

Напрями використання бюджетних коштів

Забезпечення  проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері
2

Міська програма “Молодь” на 2021 – 2023 роки

Завдання
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

  Усього

Усього

Найменування регіональної  цільової програми та підпрограми

1

Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді

Ціль державної політики

Підстави для виконання бюджетної програми:  Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 
молоді в Україні»; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" ; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836  «Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами; Наказ Міністерства  молоді та спорту України від 24.11.2016 
року № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»; Наказ 
Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про  затвердження  складових  програмної  класифікації  видатків  та кредитування  місцевих  бюджетів »; рішення 
виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 08 січня 2019 року № 7  «Про іменні стипендії міського голови»,  рішення Кропивницької міської ради від 02 
лютого 2021 року  № 88  «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021 - 2023 роки»,   рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 «Про 
бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік».



11.Результативні  показники бюджетної  програми

№ з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний 

фонд
Спеціаль-
ний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1.1. Обсяг видатків на проведення  заходів з питань молодіжної 
політики грн. Розрахунки до кошторису на 2021 рік, рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 

2021 року  № 88  «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021 - 2023 роки» 123500                -   123500

1.2. Обсяг видатків на виплату іменних стипендій  міського голови грн. Розрахунки до кошторису на 2021 рік 51000                -   51000

2 продукту
2.1. Кількість  заходів з питань молодіжної політики од. Календарний план заходів на 2021 рік 14                -   14
2.2. Кількість учасників  заходів з питань молодіжної політики осіб Положення про проведення заходів проведення заходів 3600                -   3600

               в тому числі дівчат*** осіб Положення про проведення заходів проведення заходів 1900                -   1900

2.3. Кількість стипендіатів осіб Рішення  виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 “Про іменні 
стипендії міського голови” 6                -   6

               в тому числі дівчат*** осіб Протокол комісії з призначення стипендій міського голови 3                -   3

3 ефективності

3.1. Середні витрати на проведення одного  заходу з питань 
молодіжної політики грн. розрахунково  (сума на проведення заходів 123500 грн., кількість заходів  - 14, 

середні витрати: 123500/14) 8821                -   8821

3.2. Середні витрати на на забезпечення участі в  заходах  з питань 
молодіжної політики молоді одного учасника грн. розрахунково  (сума на проведення заходів 123500 грн., кількість учасників - 

3600, середні витрати: 123500/3600) 34                -   34

3.3. Середній розмір стипендій грн. розрахунково  (сума на проведення стипендії 51000 грн., кількість стипендіатів 
- 6, кількість місяців 10, середній розмір: 51000/6/10) 850                -   850

4 якості Х

4.1. Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань 
молодіжної політики, порівняно з минулим роком % розрахунково  (кількість учасників в 2021 р. -3600 , в 2020 році -1826, динаміка: 

3600/1826*100) 197.2                -   197.2

               в тому числі дівчат*** % розрахунково  (кількість дівчат в 2021 р. -1900 , в 2020 році -1038, динаміка: 
1900/1038*100) 183.0                -   183.0

4.2. Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком % розрахунково ( кількість одержувачів  стипендії в 2021 році - 6, в 2020 році - 6, 
динаміка: 6/6*100) 100.0                -   100.0

Начальник управління молоді та спорту   В.В.Гурський
 (підпис)      (ініціали та прізвище)

 ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник фінансового управління     Л.Т.Бочкова
 (підпис)       (ініціали та прізвище)

Дата погодження

"11" лютого 2021 р.

М.П.
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