
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту

Бережанської міської ради

наказ фінансового управління

Бережанської міської ради

№ 19-од/4-од від 04.02.2019 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету  на 2019 рік
1. 0600000

(КПКВК МБ)

2. 0610000

(КПКВК МБ)

3.
0613131

(КПКВК МБ) (КФКВК)

4.
тис.гривень, 

у тому числі  загального фонду - тис. гривень

та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від т23.05.2007 р. №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу

Рішення Бережанської міської ради від 20.12.2018 р. №1171 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми:

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

2

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п
Спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет розвитку
Усього

1 4 5 6

0,00 0,00 50 000,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4

50 000,00 50 000,00

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

«Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової спеціальної програми 

«Молодь України»

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / 

бюджетних асигнувань

Усього

3

50,0

50,0

50 000,00

2

Найменування місцевої/регіональної програми 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 15 листопада 2018 року № 908)

Завдання

Відзначення здобутих особливих досягнень молоді

Загальний 

фонд
Напрями використання бюджетних коштів

складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VІІІ

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради

1

Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження 

громадської свідомості і активної позиції молоді, набуття молодими 

людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти 

(розвиток неформальної освіти), створення умов для інтелектуального 

самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості

50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

1

програма «Молодь. Бережани» на 2016-2020 роки

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді



10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п
Одиниця 

виміру

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Усього

1 3 5 6 7

1 од. 10 10

2 осіб 550 550

осіб 360 360

3 грн. 4 200,00 4 200,00

4 грн. 76,40 76,40

5 % 91,7 91,7

% 105,8 105,8

6 % 91,7 91,7

7 % 9,9 9,9

% 13,5 13,5

% 6,5 6,5

8 од 2 2

9 осіб 40 40

осіб 25 25

10 грн. 200,00 200,00

% 110,0 110,0

% 115,0 115,0

Начальник  відділу освіти, молоді і спорту Г. В. Михальчук

М. В. Кізима

розрахунок

з них жінок (дівчат)

розрахунок

ефективності:

в тому числі жінок (дівчат) розрахунок

середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді (у розрізі 

їх видів)

якості:

динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому 

рівні (у розрізі видів відзнак), порівняно з минулим роком

розрахунок

розрахунок

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Бережанської міської 

ради
(підпис)

Бережанської міської ради

затрат:

кількість видів відзнак

продукту:

у тому числі жінок (дівчат)
статистичні 

дані

кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у 

розрізі видів відзнак)

статистичні 

дані

статистичні 

дані

Відзначення здобутих особливих досягнень молоді

Джерело 

інформації

4

календарний 

план

статистичні 

дані

статистичні 

дані

збільшення кількості молоді, охопленої регіональними 

заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, 

порівняно з минулим роком

розрахунок

розрахунок

розрахунок

розрахунок

розрахунок

продукту:

ефективності:

якості:

кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у 

молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)

кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної 

політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)

в тому числі жінок (дівчат)

середні витрати на проведення одного регіонального заходу 

(проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі 

напрямів діяльності*)

середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах 

(проектах) державної політики у молодіжній сфері одного 

учасника

Показник

2
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків 

(хлопців) в регіоні
розрахунок

збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з 

відповідного напряму діяльності, порівняно з минулим роком

кількість молоді, охопленої регіональними заходами 

(проектами) державної політики у молодіжній сфері, від 

загальної кількості молоді у регіоні

з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в 

регіоні

затрат:


