
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3. 0613131

Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації__________________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39356695

(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації_________________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

39356695

(код за ЄДРПОУ)

3131 1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми 'Молодь України' 0910000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п Ціль державної політики

1 Формування та реалізація державної політики на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

5. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми чМолодь України'

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
____ Фонд____

спеціальний 
____ Фонд____

усього загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Проведення заходів (проектів) у молодіжній сфері 580 000,00 0,00 580 000,00 225 413,44 0,00 225 413,44 -354 586,56 0,00 -354 586,56

УСЬОГО 580 000,00 0,00 580 000,00 225 413,44 0,00 225 413,44 -354 586,56 0,00 -354 586,56

Загальний фонд. Зменшення витрат відбулось за рахунок відміни проведення заходів у зв'язку з карантинними обмеженнями________________________________________________________________________________________________
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

_________________________________ _______________________________________  .______________ ____________________________ __________________________ ____ __________гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний фонд спеціальний
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Обласна цільова соціальна програма "Молодь 
Прикарпаття" на 2021-2025 375 000,00 0,00 375 000,00 134 301,44 0,00 134 301,44 -240 698,56 0,00 -240 698,56

Обласна цільова соціальна програма 
національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2021-2025 роки
205 000,00 0,00 205 000,00 91 112,00 0,00 91 112,00 -113 888,00 0,00 -113 888,00

Усього 580 000,00 0,00 580 000,00 225 413,44 0,00 225 413,44 -354 586,56 0,00 -354 586,56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)
Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний фонд спеціальний

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

кількість місцевих
заходів (проектів) 

державної політики у 
молодіжній сфері (у 

розрізі напрямів 
діяльності), од.

од.

календарний план заходів

100 0 100 33 0 0,00 -67,00 0,00 -100,00

продукту
кількість учасників

регіональних заходів 
(проектів) державної 

політики у молодіжній 
сфері (у розрізі напрямів 

діяльності), осіб

осіб

розрахунок

800 0 800 620 0 0,00 -180,00 0,00 -800,00

ефективності
середні витрати на

забезпечення участі у 
регіональних заходах 
(проектах) державної 

політики у молодіжній 
сфері одного учасника,

пш

грн.

розрахунок

7000 0 7000 6830,71 0 0,00 -169,29 0,00 -7000,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання видатків загального фонду обласного бюджету по даній програмі становить 38,86 % до річного плану з урахуванням змін

Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ_____________
(ініціали та прізвище)


