
№

1.

2.

3.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

07100000000Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

26.01.2022 61

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

44216778
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0613133 3133 1040

0610000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації 44216778
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

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

№ з/п

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

1

60 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

0,00 60 000,00

Ціль державної політики

5

1

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", наказ Міністерства молоді та спорту України від 

24.11.2016  № 4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", рішення обласної ради від 

17.12.2020 № 59 "Про Регіональну програму "Молодь Закарпаття" на 2021-2025 роки", рішення обласної ради від 23.12.2021 № 527 "Про обласний бюджет на 2022 рік"

1

1

Відзначення здобутих особливих досягнень молоді

4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ/розпорядчий документ

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції в суспільне життя

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 60 000,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

60 000,00

Спеціальний фонд

Забезпечення виплати обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові області

60 000,00УСЬОГО 60 000,00 0,00



М.П.

6 7

Усього

1 Регіональна програма «Молодь Закарпаття» на 2021-2025 роки 60 000,00 0,00 60 000,00

Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

Мар'яна МАРУСИНЕЦЬ

ПОГОДЖЕНО:

1

Директор департаменту

(підпис)

1 54

затрат

53 4

(ініціали/ініціал, прізвище)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

(Дата погодження)

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

10.02.2022

Директор департаменту фінансів Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

2

№ з/п

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

0 кількість видів відзнак од. наказ

60 000,00Усього 60 000,00 0,00

1 0 1

2 продукту

5

3 ефективності

0
кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні у тому 

числі жінок (дівчат)

0
середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді

грн.
розрахунок до кошторису

5 0осіб
наказ

12000 0 12000

4 якості

0 0 00

динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні, 

порівняно з минулим роком відсоток

внутрішній облік


