
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МiнiФерФва фiнансiв УкраiЪи
26 серпня 2014 рOку N9 8Зб
(у редзкцii наGзу МiнiФерФва фiнансiв У(раiЪи
вiд 29 грудня 2018 роry М 120g)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

!епартамент у справiiх ciM'i, мололi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi рали

(наilменування головного розпорядника

з 5 8590471.

коштiв мiсчевого бюж*у )

2|.0'7.20Z| р. JФ 104

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021, piK

1 100000 .Щепартамент у справах ciM'i, мололi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi ради
(код Програмноi масифiкацii видаткrв та

кредиryвання мiсцевого бюджту)
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлжету )

2. 1 1 10000 ffепартамент у справах ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi рали

(код за €ДРПОУ)

35859047
(код Програмцоi шасифiкаuii вилаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджqу)
(найменування вiлповiдшьною виконавш)

1040 Iншi заходи та заклади молодiжнот полiтики

(код за С,ЩПОУ)

20554000000J. l r l3133 3 1зз

(щIфоФ.цidшфiФlфп (щтпФФiФФц!Ф-*ф,шi!шmtп Ij,YY"a::l (вfuфfu@i пффшзriаоi тlmlф iфФфюgЕrdiщiф lшйп (@6ощ)
4щщцй-.Ф'*ф ";,;;;;';;;;-' 6ý"Jж; Фщшцуi,шбФ*")

4. Обсяг бюджеrних прйзЕачень/бюджетюD( асипiувань -z2Z9919 гривень , у тому числi загмьяого фонд/ - zz9g[9 гривеrъ m спецiа.rьного фонду - q
грйвеяь .

5. Пйстави для виконмня бюлrсегноi програми
Бю,Фsегвrй Кодекс Украr-Iщ
ЗакоЕ УкраЪ,<Про кушт}ру) вЦ 14.12,2010 N9 2778-vI,
Нм MiEiФpcTBa фiшсiв Укрд-м вiд 26,08.2014.r, 8Зб (Пр деякi птга!б запроваджеяяя програзно-цЬовоm методу сЕпадмяя та диконаяяя мiсцевв бюдхегiD (зi ]мiвами),
HMr МiяiФрства молодi в спорry Украiяi вй 24.11.20lб N9 4408 (Пр затýерд)кенм Т!повоm псрыiry бюдегяп прогрщ та рсзульmпвяrr( показшlкiв iK вихонаяня для мiсцевю(

бюджегiв у молодi,кнiй сферЬ,,

Нэказ Мiяiсгерфва kультри i тypвму УкраТя! вй lE.l0.2005 N9 745 (Про sпорядýваIяя умов опмт! прадi пршriвн!кiв культри на ocнoвi ед!яоi тФифноi ciTKл),

Рiшення З8 cecii ХФкiвськот Micbкoi радя 7 сш!@м вй 02.12.2020 N9 229310 (Пр бюlгхет xapKircbKoi мiскоi т!р!торiдьяоi громад! яа 202l pib, (зi змiвам ),

Рiшення lб ceciт Хфldвськот мiськоi ради 7 сш!км вiд 08.11.2017 N9 832/17 (Про зmвФджеяш MicbKoi прог!еи <Молодь ХарковD яа 2018-2021 рк{r' (зi змi!Еш),

6. I_[iлi державноI полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

Nc

з/п
IJi.пь державноi полiтики



l 3абезпечення функчiонуваннJI установ комунальноi власностi, якi працюють з молоддю MicTa Харкова.

2 Нацiоцмьно-патрiотичне виховання, }твердження громадянсько'i свiдомостi i активноi позицii молодi

J Пiдвищення рiвня органiзачiТ та культу,ри мtолодiжного дозвiлля

4 Пйвищення рiвня залученостi молодi до культурного та iнформацiйного середовища MicTa

5 Сприяння створенню i дiяльностi в MicTi XapKoBi молодiжних uентрiв.

7. Мета бюджетноi програми

Забезпечення реалiзацiiдержавноi полiтики у мололiжнiй сферi в MicTi XapKoBi

8. Завдання бюджетноТ програми

N9

з/п
Завдання

1 Надання можливостей для всебiчного розвитку молодi у вiдповiдних закладах по роботi з моJIоддю

9. Напрями використання бюджетнlтх коштiв

10. Перелiк мiсцевих / регiона.гlьних програм, що викоц/ються у скJIадi бюд}кетноТ програми

Фивень

N9

зlп
Напрями використання бюджетних коштiв Загапьний фонд Спечiальний фоrш Усього

I 2 3 1 5

1 Забезпечення функчiонування закладiв мIолодiжноТ полiтики 4 750 960 4 750 96с

2
Забезпечення надання можливостей для всебiчного розвитку молодi у вiдповiдних закJIадах по роботi з

молоддю
1 з63 8з5 l з63 83j

4 Забезпечення реапiзаuii проектiв-переr.Iожцiв громадського бюджету (бюлжету участi) MicTa Харкова 1 165 |24 \ 165 124

Усього 7 279 9l9 7 279 9l9

гривень

Nq

з/п
Найменування мiсцевоi / регiональноi програJ\,rи Загальний фонл Спеuiальний фонл Усього

1 2 3 4 5

1 MicbKa програI4а кМолодь Харково на 20l8-2021 роки 7 219 919 ,7 
2,79 9|9

Усього 7 279 919 7 279 9|9

1 l. Результативнi показники бюджетноТ програми

Ns

з/п
показники Одиниця виruiру

Щжерело
iнформачii

Загапьний фонд Спецiа-,rьний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 z 3 4 f 6 7

l затрат

кiлькiсть закладiв по роботi з молоддк) од. N,lережа 1,0( 0,00 l,0с

Кiлькiсть штатних праrriвникiв по роботi з молоддю осiб штатнl розписи 24,5( 0,00 24,5с

с

(

(

(



Обсяг видаткiв на реалiзачiю проектiв-переможцiв громадського
бюджету (бюлжету участ,i) MicTa Харкова

1 165 l24. I 165 |24,

Кiлькiсть молодi,яка вiзьме участь у заходах

ьомiсячна заробiтна плата працiвника закладу по роботi з

i витрати на проведення одного заходу

i витрати на забезпечення 1^racTi в заходах одного учасника

i витрати на реа,riзачiю 1 проекта l |65 l24,

Кiлькiсть пtолодi,яка вi.rвiлус регiональнi заклади по роботi з

молоддю, вiдносно до запланованих ;-:if:,;]E
Кiлькiсть молодi,яка вiзьме участь у заходах,вiдносно до
запланованих

Вiдсоток виконання Ki"qbKocTi проеюiв,вiдносно до запланованих

W,fuр

Заступник директора [епартаменту у справах ciM'il молодi та спорту
MicbKoi ради

ПОГО.ЩЖЕНО:

.Щепартамент бюлжету i фiнансiв XapKiBcbKoi MicbKoi ради

Заступник мiського голови - директор,Щепартаменту бюлжету i фiнансiв

2L.07.2O2l р.

м.п.
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ц B.o.KoBAlIEHKo

т.д. тАукЕшЕвА
(iнiцiали/iвiцiаl_ прiзвпцс)

заклади по роботi з


