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21.07.202l р. Nч l04

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

!епартаплент у справах ciM'T. пrолодi та спорту XapKiBcbKoT MicbKoT рали

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МiнiФерйsа фiнансiв Украi'яи
26 серпня 2014 року N9 8Зб
(у редакцГi на(азу МiнiФерФва фiнансiв УкраlЪи
вИ 29 rрудня 2018 ро(у }& 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий лок}мент

.Щепартамент у справах ciM'i, мололi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi рали

(наймекування головвого розпоряника

коштiв мiсчевого бюджеry )

35859047

2.

(код програмвоi шасифiкацii видаткiв в
кредиryваям мiсцевоrc бюпж*у)

1 l 10000

(наймекуsанм rcловного розпорядника коштiв мiсцевого бюlжеry )

[епартамент у справах ciM'r', молодi та спорту XapKiBcbKoT MicbKoi рали

(код за €,РПО9

з5859047
(код I1рограмноi масифiкацii видаткiв та (наймекуванвя вiдповiдмьноrc виконавця) (кол за €ЩПОУ)

(Ф9*ЕriфФfuЕry)

з. lltзlзl зlзl 10,ю Здйсяевня з!ходiв m резлiзацiя преrгiв m виrпн,ннс Пmяпнпi
цИьовоi соцiальноi проФаяи пМолодь У*раЪ., 

' ' ' 20554ф0Ф0

, тФш Фщм&!Фi,оlJiф щпlп (Wбщ,

ФФ9шшi"*Фбщ) щй;**-ощr ffiJжJ "eФцбФФfuй,ry)

4. Обсяг бюд2кgгЕш( призяачень,/бюлr<егнrтх асигнувавь -!0gЮzl гривень , у тому числi загального фоllд/ _ дЦ18!11 гривень та спецiмыtого фон,qу q
гривень .

), l llдсmви для вихонаяня оюдкетноl прt рами
БюдкФяий Кодекс УкраiIщ
Наказ МiвiФерФва фiнансiв УкраiЪи вiд 26.08.2014 N9 836 <Про деякi пrтш зшровадreяш процшно-цiльового м.году складання m виконавяя йiсцевrfi бюджсгiD (зi змiяши),
Наказ MiEiФpcTBa фiнансiв yKpaiя}t вiд 20.09.2017 ]Ф 793 <Пр зmвердt<.яяя сшадовп прогреяоi класифiмцiТ видаткiв m i?едmув&м мiсцевп бюдкФiв, (зi змilимй),
Наказ Мiнiсгерств8 молодi та спорту Украiяи вiд 24,l 1.20l б J$ 4408 <Про зmверд)кеяня Типового перелikу бюлдегяих прогре тд р€зуБ@!вш покаlшiв it вконання для мiсцевв
бюджgгiв у молодiжiй сферЬ,
РiшенЕ, З8 cecii ХФкiвськоi Micbкoi ради 7 сш!ка]яя вй 02.12,2020 .rц 229З20 (Про бюджfi ХФкiý.ьlФi мiськоi тсршорiаrБвоi громадй ю 2021 piD (зi змiнOмr),
Рiш€яяя 16 cecii ХфкiвФкоi Micbюi ради 7 сш!канм вiд 08.11,20l? lYr 8Зzl7 (Пр затверд,кекiя MicbKoi прог!еи (Молодь XapKoBD m 2018_202l рокD (зi змiнами)

6. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

Ng

з/п
I {i-пь державноТ полiтики

l Нацiонально-патрiотичне виховання, утвердження громадянськоi свiдомостi i аюивноi позицii молодi.

2 [1опуляризаuiя злорового способу жиfiя та профiлактика негативних явиш в молодiжному середовишi



J, Розвиток неформальноТосвiти, молодirкноi науковоiдiяльностi. профорiентацiя, зайнятiсть i пiдвишення рiвня конкуреllтоспроможностi мо.цодi на ринкl,прачi
л Розвиток волонтерства та скаутського р)ху в п,ricTi XapKoBi

5 Органiзацiя змiстовного дозвiлля, пiдтримка талановитоi та обдарованоi молодi, реалiзацiя молодiжних iнiцiатив

6 Надання пiдтримки iнститутам громадянського суспiльств4 якi зайнятi в сферi реалiзацii молодiжноi полiтики

7. Мета бюджетноТ програми

Забезпечення реалiзачiiлержавноТ полiтики у мололiжнiй сферi в MicTi XapKoBi

8. Завдання бюджетноТ програми

Ns

зlл
Завдання

l Створення сприJIтливих умов для соцiального становленшI та розвитку молодi

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

Ns

з/п
НагIрями використання бюджетних коштiв Загапьний фонл Спеrriапьний фонл Усього

1 2 3 4 5

l
Проведенrrя заходiв державноТ полiтики у мололiжнiй сферi щоло створення сприятливих умов для
соцiального становленнJl та розвитку молодi

4 064 021 4 064 021

Усього 4 064 02| 4 064 02|

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що викоц.ються у скJIадi бюджетноi програми

Фивень

Ns

з/п
Найr,tенування мiсцевоi / регiонапьноi програми Загальний фонл Спеuiапьний фонл Усього

1 z 3 1 5

1 MicbKa програма <Молодь Харково на 20l 8-2021 роки 4 064 02| 4 064 02|
Усього 4 064 02l 4 064 02|

1 1. Результативнi показники бюджетноТ програми

Ns

зlп
пtlказники Одиниця вимiру

ffжерело
iнформачii

Загальний фонд Спечiальний фонл Усього

l z 3 4 5 6 1

1 затрат

Кiлькiсть заходiв державноi полiтики у мололiжнiй сферi од.

MicbKa програма <Молодь
Харкова> на 20l8-2021
роки

29,00 0,00 29,00

2 продукту

l 2 ] 4 5 6 7

Кiлькiсть учасникiв заходiв лержавноi полiтики у мололiжнiй сферi осiб Управлiнський облiк l 7 558.00 0,00 17 558"0с

3 ефекгивностi

(

(

(



i витрати на проведення одного зzlходу державноi полiтики у

Серелнi витрати на забезпечення 1^racTi в заходах державноi
ПОЛlТИКИ } NlО.ЦО;llЖ],llИ

Вiдсоток виконання заходiв в рамках програми

,,х_Ечi"^з
в.о.ковАлЕнко

Заступник директора [епартаменту у справах ciM'i', молодi та спорту
MicbKoT ради

ПОГО!ЖЕНО:
,Щепартамент бюлжету i фiнансiв XapKiBcbKoi MicbKoi рали

Заступник мiського голови - дирекгор .Щепарта.п.rеrпу бюджету i ф

2|.O7.202l р.

м.п.

(iнiцiаlи/iнiцiа_1. прi]више)

т.д. тАукЕшЕвА@ffi

ffi
(iнiцiаrt /iкiцiм. прiзвще)


