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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядж енням  МІСЬКОГО 1
№ ЇХ/Ї-

ГОЛОВИ ВІД /Л  05 ' 2020року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 04060789
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0210000 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
код за ЄДРПОУ 

04060789
(КПКВК МБ) 

0213131

(найменування відповідального виконавця)

3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової 
соціальної програми "Молодь України"

код за ЄДРПОУ

6810700000

(КПКВК МБ) КТПКВ МБ

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

КФКВ МБ (найменування бюджетної програми)

3000,0 гривень,у тому числі загального фонду- 3000,0 гривень та спеціального фонду-

код бюджету 

0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної пооглами
Конституція України, Бюджетний кодекс України , закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік » від 14.11.2019 року, закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, 
дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-І1І (зі змінами), УКАЗ Президента України " Про Стратегію сталого розвитку" Україна 2020", наказ Міністерства фінансів України «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 зі змінами від 30.09.2016р. № 860 (на заміну наказу МФУ 
від 09.07.2010 р. № 679 ), наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 
793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.01.2013 року № 35/41 «Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів з питань молоді за видатками, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних 
трансфертів", рішення 63 сесії Шепетівської міської ради від 24.10.2019 року № 2. Про затвердження міської цільової соціальної програми " Молодь Шепетівки" 2020-2024 роки, 
рішення ЬХУІ сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020 рік", рішення ЬХХІІІ ( позачергової) сесії міської ради від
30.04.2020 року. "Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми___________________________________________________________________________________________

№ з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення реалізації державної політики у млолдіжній сфері на регіональному рівні

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

8. Завдання бюджетної програми:
N з/п Завдання

1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді



9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн/)

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та 
розвитку молоді

3000,00 о о о зоор,оо

Усього: 3000,00 0,00 3000,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
_____________________________________________________________________________ _____________________________________ !______________________________ і ї т н  1

Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього1

1 2 із 4
Міська цільова соціальна програма " Молодь Шепетівки" 2020-2024 3000,00 3000,00

Усього 3000,00 0,00 3000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Показники затрат

1.1 Обсяг видатків грн. Кошторис, Рішення сесії 3000 3000
показники пио/іукту

1.2

кількість регіональних заходів державної політики з 
питань молоді: - освітньо -виховних 
- культорологічних

од. календарний план на 2020 
рік 3

3

1.3

кількість учасників регіональних заходів державної 
політики з питань молоді:
- освітньо -виховних
- культорологічних

осіб. календарний план на 2020 
рік

625 625

показники ефективності
0

1.4

середні витрати на проведення одного регіонального 
заходу з державної політики з питань молоді:
- освітньо -виховного
- культорологічного

грн. Розрахунково ( обсяг витрат / 
кількість заходів)

1000

1000

1.5

середні витрати на забезпечення участі одного учасника 
в регіональних заходах державної політики з питань 
молоді

грн. Розрахунково ( обсяг витрат / 
кількість учасників) 4,80 4,80



показники якості

М. І. Полодюк

(ініціали і прізвище)
1

В.О. Дрищ 
(ініціали і прізвище)

Мііськии голова

п Ь гО Д Ж Е Н О :
Керівник фінансового органу

збільшення кількості молоді, охопленої міськими 
молодіжними заходами (порівняно з минулим

1

Розрахунково ( збільшення 
кіль-кості молоді, охопленої 

міськими молодіжними 
заходами у поточному 
році/кількість молоді, і


