
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepФBa фiнансiв Украiни

26 серпня 2014 року N9 8Зб

вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРЛКВНО
Наказ / розпорядчий документ

[епартамент у справах ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKor MicbKoi ради

(найменуванм головного розпорядника

з5859047

коштiв мiсцевого бюджgгу )

2|.01.202| р. .IФ 104

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

1100000 ffепартамент у справах ciM'i, мололi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoT рали
(кол Програмноi масифiкаuii вилаткiв та

кредитування мiсцевого бюджmу)

(найменування головпого розлорядни@ коштiв мiсцевого бюджету )

2. l120000 Управлiння з питань фiзичноi культури та спорту !епартаменту у справах ciM'r, мололi та спорту XapKiBcbKoi Mi cbKoi ради

(код за €ДРПО9

26488 l05

J-

(код Програмноi uасифiкаuii вилаткiв та
кредитування мiсцевого бюджmу)

l|23l32 з|з2

(найменування вiдповiдмьяого виковавщ)

1040 Утримання клубiв лля пiдлiткiв за мiсцем проживання

(код за €ДПОУ)

20554000000

(ФIrФо@d.шФеd!ф!Е GФтtюdФщ.frsФ.,ir.шr;!Е iY_Y_::1i"j: 
(й@шЕбфl,Фцзliво!тшфюФфмюющфi!цjф!Фi!п (@6юla)

@щЕмtЕшбФrry) "й;;';;;;йТ-" 51:,-_,ж; ФщцйщФбФа)

4. Обсяa бюд2кец{их призЕачень/бюдrGтIrrD( асигЕуваs _зЗ2ФЗ9З гривенъ , у юму чисJIi зага.lьного фондl - 29qLI]0g2 гривеIIь та спецiального фондr -
Зý5ýЭ.11 гривень .

5. ПИстави для викоIrд*rя бюдкgгноi програми
Бюддегнrй кодекс yкp8il*{

09.02.20lбл! 42rOlб
Haxar МiяiсrрФва ocBiп i яауки Украlни вй 26.09.200З jФ 557 'Про впор!дýtаяня умов оmат, працi та затвердження сх€м тарифцtf розрядiв працiвни KiB @чшlЙ залладiв, усгаяоs
освiти та яауковж ус-гаяов'
Рiшенш 38 cecii xapKiвcbKoi Micbkoi ради 7 сш,Фш вй 02, 12,2020 Nс 229З120 'Про бюд(Ф xapкircbKoi MicbKoi Tepmopiмbgoi Фомади ка 202l piK" (зi змiяш!)
Рiценяя lб cecii xФKiвcbKo'i мiськоi ради 7 сш!@ня вИ 08,11.2017.r,8Зzl7 "Про зетвердженш MicbKoi прграми "Молодъ Хфкова'аа2018-202l рош'(зi змiш!)
Рiшення 2 c€ciт xapKiвcbкoт MicbKo' ради 8 скл!км вiд 30,12.2020 М lЗ20 (Про зmýерджеяяя списку проФiFпФеможцiв Фомадською бюджеry (бюджеry r{аФi) мiФа Харrова на 202I

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

лъ

з/п
IJiль державноТ полiтики

1.



l ня реалiзацiiдержавноТ полiтики у молодiжнiй сферi на регiональному piBHi

7. Мета бюджетноi програми

Забезпечення створення умов дJuI творчого, iнтелектуального, д}ховного i фiзичного розвитку дiтей та пiдлiткiв у кrryбах за мiсцем проживанrul

8. Завдання бюджетноТ програми

Ns

з/п
Завдання

l Jабезпечення змiстовного дозвiлля дiтей та молодi за мiсцем ix постiйного проживання

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

J\9

з/п
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спеuiальний фонл Усього

l z 3 1 5

1 Надання зл,tiстовного дозвiлля дiтям та молодi за мiсцерt ii постiйного проживання 26 8,72 924 з01 880 27 1,74 804

J
3абезпечення органiзачiТ та реалiзачii проекгiв-переможцiв громадського бюджету (бюлжсгу участi) MicTa

Харкова
2 738 l58 3 35з 4з1 6 09l 589

Усього 29 бr1 082 з б55 311 33 266 393

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що викоц/ються у скjlадi бюджетноТ програми
гриаень

Ns

з/п
Найменування шriсцевоТ / регiона-пьноi програми Зага-пьний фонд Спечiальний фонд Усього

1 2 3 4

1 MicbKa програма <Молодь Харково на 2018-2021 роки 29 бl l 082 з655зll зз 266 з9з

Усього 29 611 082 3 б55 311 33 2бб 39з

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

Ns

зlп
показники Одиниця вимiру

.Щжерело
iнформашii

Зага,тьний фонл Спечiальний фоrш Усього

1 2 3 4 5 6
,|

1 затрат

кiлькiсть клубiв за мiсцем проживання од. пере-пiк 99,00 0,00 aq оr

Ki.;lbKicTb штатних прачiвникiв клубiв од. штатний розпис 200,50 0,25 200,7j

обсяг видаткiв на реалiзацiю проектiв-переможцiв громадського
бюлжету (бюлжету 1"racTi) MicTa Харкова

грн. кошторис 2 7з8 158,0с з з5з 4з1.00 6 09l 589,0с

2 продуlýу

эерелньорiчна кiлькiсть дiтей та молодi, якi вiдвйують клуби за

иiсцем проживанtul
осiб звlтнtсть чстанови 6 465,0с 0,0с 6 465,00

кiлькiсть груп/ryрткiв/секчiй од. звiтнiсть установи 429.0с 0,0с 429,0Q

кiлькiсть проеюiв-переможцiв громадського бюлжету (бюлжету

участi) MicTa Харкова
од. звlтнlсть )о( 3,0с 5,00



] ефекгивностi

эереднi витрати на одного вiдвiдувача клубу за мiсцем проживання грн. розрахунок 4 157.0с 47.0с 4 204"00

rереднi витрати на один напрям дiяльностi (групr.r/ryртки/секчiТ) грн. розрахунок 62 64l,0с 704,0с бз з45.00

эередньомiсячна заробiтна плата працiвника клубу за мiсцем
проживання

грн- розрахунок 7 695,0с 10 769,0с 1 8 464.00

эерелнi витрати на реапiзаuiю 1 проеrсга-переможця громадського
бюлжету (бюджету }^racTi) MicTa Харкова

урН.ff Щахlнок
1 з69 079,0с l l 17 8l0,0c 2 486 889.00

4 якостl ;7ý\"".ieaB f] t\
кiлькiсть дiтей та молодi, охоплених роботою клубiв за мiсцем
проживаннJI , вiд загальноТ кiлькостi дiтей та молодi вiдповiдноi
BiKoBoT групи у MicTi XapKoBi ýýйй ж"А

4,0с 0,00 4,00

вiдсоток виконання кiлькостi проектiв. вiдносно до запланованих х ?вЦс. ýE:il / l00,00 l00,00 200,00

Заступник директора !епартаменту у справах ciM'i', молодi та
MicbKo'i ради

ПОГО!ЖЕНО:
Щепартамент бюджету i фiнансiв XapKiBcbKoi MicbKo[ рали

Заступник мiського голови - директор [епартаменту бюлжету i

21.07-2O2L р.

м.п.
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