
Додаток
до Метqдичних рекоr.ендаЦй щодо qдiйснэння
оцiнки ефепивностi бюрr<етних проФам

(ктпквк мБ)

оцlнкА ЕФЕктивностl БюдlжЕтноТ прогрАми
за 2021 piK

iiиколаiъськот MicbkoT
(найменування головного розпорядника)

1040 lнщi заходи та заlсrlади молодiх(ноi полiтики

(кгпквк мБ)

43{3133

Мм iHicTpa цiя Централ ьного району ШиколаЧсчкоТ м icbKoТ qади
(найменування вiдповiдального виконавця)

ктпквк мБ) (кФквl0 (найменування бqджетноТ проrрами)

4. Шета бюдlкетноТ програми: 3абезпечеНня реалiзаЦii полiтики у молqдilкнiй сферi на регiональному piBHi

5. Оцiнка ефективностi бюддкетпоТ програми за крrтrэрiями:

5.7 'вuконання бюожеmноiпроеранч за напрямаuч вuкорuсmання бюохсеmнuх коOцmiв':

пЕ
з/п показнrlкrr

план з ураryванням змaн Виконано вiдхилення
загальний

фон.п
спецiальнпй

йон,а Разом загальнпй
фон.а

спецlаrrьнlй
сЬонл Разом загальнхй

йон.п
спецiальнtrй

rboHrr Разом
l. ВIдаткх (цаданl кредrти) 1l4.000 l 

',1.000
{ 14, l14.000

вт.ч.
1.1. lнui захооч mа заlrrроч uottoolxHoi 1t4,0(ю 1t1,0(ю 114,uю 111,(ю0

1.1.1
Створення сприятливих умов для софального
становлення та Dозвитl(v молодi 114.000 ,l14,000 114.000 114,000

lg

з/п показники План з урахуванням змiн Виконано Вiдхилення

1 алиtлок на початок DoKv х х
зт.ч.

1. ]ласних надходх(ень х х
1 нших надхомень х х
2 адходх(ення

вт. ч.
2.1.
Tz.

власнl надходкення
[адходх(ення позик
повернення кредитiв

надхомення

3 |3алишок на кiнець poKi -------------l



вт.ч.
3,,l вдqсЁцх надхомень
3.2. lнших надходжень

1 3азначаються yci напрями використення бцдд<етних кочлгiв, затвердженi паспортом бюджетноI проФами.

5.3 "вuконання ре}уlrьmаmuвнuх показнuкiв бюохеmноi прФrрамч за напряпаuч вuкорuсmання бюохсеmнuх коtцmiв':

}&

з/п показники

Затверджено паспортом бюд.(етноТ
пооп)ами Виконано Вiдхилення

загальнrй
фонд

спецlельнхй
йонл Разом загальн1,1й

фон.п
спецaельнпй

йон_а Разом заrальний
rlrrrHп

спецaальний
фонд Разом

1 Спворення спрuяmлuвчх упов Оля софальноаю сmаноqрння mа розвumхуiоtюоi
цтрат

1

кlлькlcть мrcцевих заходlв державнот полiтики у
молодЬкнiй сфеоi. од. 50 50 50 50
цульryрологiчнi, qд. 30 з0 30 зс
освiтньо-виховнi, од. 2с 2с 2о 2с

проду lтy

1

кlлькlсть у{асникв мiсцевих заходiв дерх(авноt
полiтики у молqдьrc{iй сферi, осiб 9 00с 9 00с 9 000 9 00с

2 ryльryролоriчнi, осiб 7 000 7 000 7 000 7 00с
3 ocBiTHbo-BnxoBHi, осiб 2 000 2 000 2 000 2 000

)ективност1

1

uереднl вlттрати на проведення однок)
мiсr]евого заходу державноI полiпtки у
молодЬю{iй сферi, гDн. 2280 228о 228о 228о

2

9€рgдlнl витрати на заоезпечення у{аqп одного
г{асника в мiсцевж заходах державноТ полiтики
у молодЬlоtiй сфеоi. mн. 12.67 12.67 12.в7 12,67
освпньо-виховнi
, грн. 57 57 57 57

4 кульryрологiчнi, rрн. 1€ ,lб
якостi

1

пUlDлччl l мUJlчлlt UлUllJlЁнU|
мiсцевими заходами дерI€вноТ полiтики у
молодircliй сферi, порiвняно з минулим роком,
вис. 11,1 ,1 ,1 

,1 11,1 1.1

2

ýuчlьщння кarlькосп молодl, з якOlо проведено
робоry з вiдповiдного напрямry дiяльностi,
поDiвняно з минчлим ооком. вiлс. 11.1 11.1 1 11"|
освiтньо-виховнi, вiдс. 11,1 11 1,1,1 11,1

4 кульryрологiчнi, вИс. 11 

"|

,t 1,1 1.1

5.4'Вuконанtп покаlНuкiв бюOхеmноi проерашч порiвняно iз показнuкамч поперфньоео роry':

ll

16l

11 1



с оф ал ь ноео с mановлен ня mа розв u п ry

заходу дерх€вноI полiтики у

qдного учасника в мiсцевих заходах

мiсцевими заходами деркавноI полiтики у
молодiх<нiй сферi, порiвняно з минулим

робоry з вфповiдного напрямку

5. 5' Вu ко на н ня i нв * mu цi й н ux (проекm i в) п роерап' :

Код показнr,rкt.r
ф|нансування

проекту
(проrрамl),

fuiaH на звlтнrrй
перiод з

ураlкуванням змlн

впконено за
звlтнпй перlод Вiдсилення Виконано вGього

3алиlлок
фiнансування на
майбрнi перiоди

1 2 3 4 5 6=5-,l 7 8=3-71.1 падходження вGього: х х хDюджет розвитку за джерелами х х хrrадходження iз загального фонду бtодлету
цо спецiального фонлч (бюлжатч позпитrч\ х х х
апозичення до оюд)(ery х х х

вlдхил
lнlлl джерела
ення вiлсtлгнi,

х х х



2,1 Всього за iнвестицiйними проектами
2.2

Капaтельнa видатки з утримання
бюдlсетних чстанов х х х

5.6 'Яarо,rtЬь фit araaосarl ,rорr,laaеrrь эa резrrлDrrtarraрч ,ia)r,r|рольrrarх зarоaь"..
Фiнансовrr поручrнь н€ вrявлено;

а7 "crrarr фtaarcоэо' аrсцudлhач.:

СВН фiН!НСОsТДiаЛПлiн' lsдовhьнrl: Федrт!рсьв !аборrоваrrlсrь аiдрутня. з€Jqдl| Фовqдrлися фотirоI р(у зf(шо rал€llдарноm nла|ry.is z)21 d|q

6. Уaaliльнснrй в.lсfiово( lцодо:

шrrtarьrФс,rtJбоiLt rшоIrфоФaraU
Зq ДiНф бЦД2ЕТlФlО ПРОaРаЮlО !АiПфЮРтъся lrЦЕIfr ! пр!qда{яя rультrролоaiчfirх та осjтяю_вlФФе* !щдia, слfлrcванlц нa ст!о!Еж, €.|рi|ятr}rrп }шо. |lrиСОriаЛЬНОaО_СТаfiО.rЬНН' Та РО.rпУ юлqдi. Коuлх на вrмrанхя эицрЪrаэlнf робh п€рqдЕэ.aно rlcbrolo фо.рaIою "моrrодьна полiпra, на 2019_2tl21роп. ", sтЕадl|сrlоIpiщHrfli']tiP {д 21.12.1ф. М 49117, ро!роблё{dо u|дю З!iону yrpelHr !И os.oz.9€p й 

.*?sgxt 
.пРо спр"i"ri, соlrМыоID Ьi-rв*йо ро"""r"у 

"оподi. 
Уаslфi, Jlхlн.нх та дрпос|{6нняIх тэ.lфт.1,1о!х Klry вh 2оOз.9ф. м 34а .про кочrtвrфi!Фдt lofy ц{qдр роsльацIIдрпоr..нот чолqдtrtrоI mr*rrr, Ьтнr i.ьлЬ Уй""rlr.

Проrрaха a акrуапьноФ дaп пqдrльцюI Jt рэалilsФ, дроволяG вrQiчrпх нагальаi прОлеlirr mоrюП реац
aфarrrairaоG.rrdоahаrrоIaроФaaaa,
У Ю21 роцi qдrлося Iто€€йх у lЬliqроflФвоrу обсфti !оOqдri, я|d булх laплaнoвaнi Еrьlцарнr ш!ноI;

@tlеr,оФr' боilarrrоrrDфD.r

ryьтурн(rD )lоlття xicтa, Пlqвхчцtr.ф пфrтхllо дшra lр..!длн про робсту oprsнiв rl.lýBo{o сaцоaрlдt вання;

lrоaaосrtроФэrЕrl.crdаih боahtarraоfфоqрш,
l lРПВ а a РОаУЛЬТЕr aНОЬ лrut пр' }€я!хосri вliqло€iц,{оrо бцд€тfiоrо фiнансувахtlя, осiiльrх }ýцirвна ю пqдвланн, сьоrод€.ilrц проблaх rолqдlрайонх

1,1ачальнuк оii)Oйу буеалmерсыаю облitу mа звimносmi Опьеа РУБЕЦЬ
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвице)


