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1 1040

Здійснення заходів та 
реалізація проектів на 
виконання Державної 
цільової соціальної 
програми "Молодь 
України"
Завдання 

Створення сприятливих 
умов для соціального 
становлення та розвитку 
молоді

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми,за звітний період:
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7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

1 2 4 5
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1

од
календа

рний 
план

2

осіб статистич
ні дані

осіб статистич
ні дані

осіб статистич
ні дані

осіб статистич
ні дані

3

грн розрахунк
ово

грн розрахунк
ово

грн розрахунк
ово

ефективності

кількість учасників регіональних заходів 
(проектів) державної політики у молодіжній 
сфері (у розрізі напрямів діяльності*)

в тому числі жінок (дівчат)

кількість фахівців, які отримали знання з 
роботи з молоддю поза системою освіти
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5000,0 6400,0

15000
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200,0

-3311
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11689

7,0

кількість місцевих заходів (проектів) 
державної політики у молодіжній сфері (у 
розрізі напрямів діяльності*)

25

продукту

разом

(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

тис.грн
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

загальний      фонд спеціальний фонд

(КПКВК  ДБ)

8

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Виконано за звітний період(касові 
видатки/надані кредити) Відхилення

10

Підпрограма 2

Підпрограма 1

Одиниця 
виміру

Завдання 

7 8 9

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

разом

200,0

7

середні витрати на одного фахівця, який 
отримав знання по роботі з молоддю поза 
системою освіти

Підпрограма 1
3 6

КПКВК

Всього

Здійснення заходів та реалізація 
проектів на виконання Державної 
цільової соціальної програми 
"Молодь України"

147,2

 Регіональна цільова програма 1
1 2

-52,8

3 4 5 6

147,2 147,2200,0 200,0

1113141

200,0

Відхилення за загальним 
фондом пояснюється 

економним 
використанням 

запланованих коштів.

КПКВК

2

Усього

Назва регіональної цільової програми та підпрограми
загальний                

фонд
спеціальний 

фонд

-52,8147,20,0

-52,8

спеціальний 
фонд разомзагальний                

фонд
загальни

й                
фонд

спеціальн
ий фонд разом

0,0 -52,8

Пояснення 
щодо 

причин 
відхилення

тис.грн

спеціальний 
фонд

разом
загальн

ий                
фонд

6 7 8 10 11

№ 
з/п Показники

Джерело 
інфор-
мації

1100000
(КПКВК  ДБ)

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника )

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити)

(КПКВК  ДБ)

Пояснення щодо причин 
відхилення
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1110000
(найменування відповідального виконавця)

1113140

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року

5 6 7 83 4

Відхилення

9

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разомзагальний фонд

спеціальний 
фонд разомразом загальний                

фонд
загальний                

фонд
спеціальни

й фонд

2

5

0,0

тис.грн
Касові видатки (надані 

кредити)
Відхилення
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Касові видатки (надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

0,0

9

200,0 147,2

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

1

№           
з/п

-52,8

0,0
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Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної програми з 
урахуванням змін

200,0 147,2 -52,8

тис.грн

1400

-193

Громадські організації відмовились брати участь в проведенні заходів,оскільки були залучені у Всеукраїнських акціях.

Громадські організації відмовились брати участь в проведенні заходів,оскільки були залучені у Всеукраїнсьикх акціях,тому зменшилась кількість учасників заходів.

В звязку із зменшенням кількості заходів,збільшилась вартість на проведення одного заходу. 

Створення сприятливих умов для 
соціального становлення та розвитку 
молоді

затрат

-200

23 -2

-7945
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8

загальни
й фонд

спеціаль
ний 

фонд
разом спеціальн

ий фонд разом

3 4 5 6 14 15

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер

8,6

73,7

6

-8,6

-2,5

6 -3

Аналіз стану виконання результативних показників

Підпрограма 2

Завдання 2

1

Код

2

(підпис)
Клімов В.І.

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

загальний 
фонд

спеціал
ьний 
фонд

разом

План видатків звітного періоду

87

Мацьоха І.Ю.

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

(прізвище та ініціали)

Найменування джерел надходжень

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими,що затверджені паспортом бюджетної програми

КПКВК

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

Завдання 1

збільшення кількості фахівців, які отримали 
знання щодо роботи з молоддю поза 
системою освіти, порівняно з минулим 
роком (або співвідношення їх кількості до 
загальної кількості фахівців, які потребують 
отримання таких знань)

10

збільшення кількості молоді, з якою 
проведено роботу з відповідного 
напряму діяльності, порівняно з 
минулим роком

кількість молоді, охопленої регіональними 
заходами (проектами) з відповідного 
напряму державної політики з питань 
молоді, від загальної кількості молоді у 
регіоні (або загальної кількості учасників, 
охоплених заходами (проектами) державної 
політики у молодіжній сфері)

з них жінок (дівчат)

На даний показник впливає рівень соціальної орієнтації молоді та її активна громадська позиція в молодіжній сфері.

якості

9

8,6

8,5

збільшення кількості молоді, охопленої 
регіональними заходами (проектами) 
державної політики у молодіжній сфері, 
порівняно з минулим роком

12 13

разом

Касові видатки за звітний період

загальний фонд

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

(підпис) (прізвище та ініціали)

9 10 11

Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування(за 
видами)

4,3

-2

-10

78

кількість молоді, охопленої регіональними 
заходами (проектами) державної політики у 
молодіжній сфері, від загальної кількості 
молоді у регіоні,

Підпрограма 1

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

9 7

Інвестиційний проект 2

з них чоловіків (хлопців), від загальної 
кількості чоловіків (хлопців) в регіоні 9 6 -3

73 64,4


