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(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

2. 3401070 Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки 

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації   

Забезпечення реалізації проектів та заходів, спрямованих на підвищення рівня активності молоді, її інтеграції в суспільне життя, розвитку культури волонтерства та 
утвердження єдиної національної системи цінностей 

3.2. Завдання бюджетної програми 

Розвиток компетентностей молоді, в тому числі громадянських і визначення нею свідомого вибору життєвого шляху 
Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді 
Відзначення здобутих особливих досягнень молоді 
Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва 
Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям на реалізацію загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї та 
інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання 
Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень 
Розвиток молодіжних центрів та підвищення якості їх діяльності 
Формування єдиних підходів до реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання 

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми 

Закон України від 27.04.2021 № 1414-IX "Про основні засади молодіжної політики"; 
Указ Президента України від 12.06.2015 № 334 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; 
Указ Президента України від 18.05.2019 № 286 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання"; 
Указ Президента України від 12.03.2021 № 94 "Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333 "Про премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 
громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка";  
постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 116 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 
заходів державної політики з питань молоді  та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 246 "Про утворення державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" та внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 № 932 "Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 
2020-2025 роки"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 579 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки та  



внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період 
до 2025 року та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"; 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 № 1669-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 
2021-2025 роки"; 
Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
09.12.2015 № 1016; 
Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затверджений постановою Кабінет Міністрів 
України від 09.12.2015 № 1017. 

4.   Надходження для виконання бюджетної програми 

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках 

Код Найменування 2020 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний 
фонд 

разом 
(3+4) 

2021  рік (затверджено) 2022 рік (проект) 

загальний фонд загальний фонд спеціальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

разом 
(6+7) 

разом 
(9+10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х  75 153,8  79 896,5 19 863,8  79 896,5 75 153,8  19 863,8

250201 Х  323,2 323,2 Х Х Благодійні внески, гранти та дарунки 

ВСЬОГО  19 863,8  323,2  20 187,0  75 153,8  75 153,8  79 896,5  79 896,5

Разом надходжень  19 863,8  323,2  20 187,0  75 153,8  75 153,8  79 896,5  79 896,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках 

Код Найменування 2023 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 
фонд 

разом 
(3+4) 

2024  рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 
фонд 

разом 
(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 

(тис. грн.) 

   8 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х  88 842,9 84 605,1  88 842,9 84 605,1

ВСЬОГО  84 605,1  84 605,1  88 842,9  88 842,9

 88 842,9 84 605,1  84 605,1  88 842,9Разом надходжень 

КЕКВ Найменування 2020 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(6+7) 

разом  
(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету 
 

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках 
(тис. грн.) 

2110  3 229,5  4 120,3  6 309,7 3 229,5  4 120,3  6 309,7Оплата праці 

2120  722,0  906,5  1 388,1 722,0  906,5  1 388,1Нарахування на оплату праці 



2210  802,7  2,7  2 540,4  5 257,0 805,4  2 540,4  5 257,0Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

2240  3 016,3  13,9  19 214,0  24 017,8 3 030,2  19 214,0  24 017,8Оплата послуг (крім комунальних) 

2250  17,5  32,4  135,2 17,5  32,4  135,2Видатки на відрядження 

2270  341,8  1 080,6  1 167,0 341,8  1 080,6  1 167,0Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 

2282  199,2  10 754,4  11 806,0 199,2  10 754,4  11 806,0Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 

2610  9 084,8  33 500,0  28 500,0 9 084,8  33 500,0  28 500,0Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям) 

2700  950,0  1 000,0  1 000,0 950,0  1 000,0  1 000,0Соціальне забезпечення 

2800  5,0  5,0 5,0  5,0Інші поточні видатки 

3110  1 500,0  2 000,2  310,7 1 500,0  2 000,2  310,7Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

3160  306,6  306,6Придбання землі та нематеріальних 
активів 

ВСЬОГО  19 863,8  323,2  20 187,0  75 153,8  75 153,8  79 896,5  79 896,5

2020 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(6+7) 

разом  
(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ККК 

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

2023 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2024 рік (прогноз) 

загальний 
 фонд 

спеціальний фонд разом  
(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КЕКВ 

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

Оплата праці 2110  6 910,7  7 382,7 6 910,7  7 382,7

Нарахування на оплату праці 2120  1 520,4  1 624,1 1 520,4  1 624,1

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210  6 302,9  4 677,2 6 302,9  4 677,2

Оплата послуг (крім комунальних) 2240  26 688,2  31 405,4 26 688,2  31 405,4

Видатки на відрядження 2250  135,2  135,2 135,2  135,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270  1 238,3  1 308,9 1 238,3  1 308,9

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 

2282  12 304,4  12 804,4 12 304,4  12 804,4

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610  28 500,0  28 500,0 28 500,0  28 500,0

Соціальне забезпечення 2700  1 000,0  1 000,0 1 000,0  1 000,0



Інші поточні видатки 2800  5,0  5,0 5,0  5,0

ВСЬОГО  84 605,1  88 842,9  88 842,9 84 605,1

2023 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2024 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ККК 

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

2022 рік (проект) 

загальний  
фонд 

9 10 

спеціальний  
фонд 

разом 
(3+4) 

11 

2021 рік (затверджено) 

загальний 
 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 
(3+4) 

8 

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках 
(тис. грн.)

5 4 3 2 1 

разом 
(3+4) 

спеціальний фонд загальний  
фонд 

2020 рік (звіт) Напрями використання бюджетних коштів №  
з/п 

 1   2 490,6  2 490,6Здійснення всеукраїнських та 
міжнародних заходів Державної 
цільової соціальної програми "Молодь 
України" на 2016-2020 роки, 
виконання яких покладено на 
Мінмолодьспорт 

 1  Здійснення всеукраїнських та 
міжнародних заходів у молодіжній 
сфері, виконання яких покладено на 
Мінмолодьспорт 

 12 840,9  12 840,9

 1  Здійснення всеукраїнських та 
міжнародних заходів Державної 
цільової соціальної програми "Молодь 
України" на 2021-2025 роки (далі - 
ДЦСП "Молодь України"), виконання 
яких покладено на Мінмолодьспорт 

 14 350,0  14 350,0

 2   950,0  950,0Виплата премії Кабінету Міністрів 
України за особливі досягнення 
молоді у розбудові України 

 1 001,5  1 001,5 1 001,5  1 001,5

 3  Обміни молоддю відповідно до Угоди 
між Урядом України та Урядом 
Литовської Республіки про Раду 
обмінів молоддю України та Литви і 
Договору між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки 
Польща про Українсько-Польську 
Раду обміну молоддю (далі - 

 10 500,0  11 000,0 10 500,0  11 000,0



 4  Надання фінансової підтримки 
молодіжним та дитячим громадським 
організаціям для виконання 
загальнодержавних програм і заходів 
щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї, в 
тому числі Молодіжній організації 
"Пласт - Національна скаутська 
організація України" 

 24 500,0  24 500,0

 4   6 448,4  6 448,4Надання фінансової підтримки 
молодіжним та дитячим громадським 
організаціям для виконання 
загальнодержавних програм і заходів 
щодо дітей молоді, жінок та сім'ї 

 19 500,0  19 500,0

 5  Здійснення всеукраїнських та 
міжнародних заходів Державної 
цільової соціальної програми 
національно-патріотичного виховання 
до 2025 року" (далі ДЦСП НПВ), 
відповідальність за виконання яких 
покладено на Мінмолодьспорт 

 9 742,7  9 742,7

 5  Здійснення заходів з 
національно-патріотичного виховання 
відповідно до Стратегії 
національно-патріотичного виховання, 
виконання яких покладено на 
Мінмолодьспорт 

 8 000,0  8 000,0

 5   613,2  613,2Здійснення заходів з 
національно-патріотичного виховання 
молоді  відповідно до плану дій щодо 
реалізації Стратегії 
національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2017-2020 роки, 
виконання яких покладено на 
Мінмолодьспорт 

 6   2 636,4  2 636,4Надання фінансової підтримки на 
реалізацію проектів 
національно-патріотичного виховання, 
розроблених інститутами 
громадянського суспільства 

 9 000,0  9 000,0 9 000,0  9 000,0

 8   6 159,7  5 836,5Забезпечення діяльності державної 
установи "Всеукраїнський 
молодіжний центр" (далі - ДУ "ВМЦ") 

 323,2  9 311,4  15 302,3 9 311,4  15 302,3

 9   888,7  888,7Погашення кредиторської 
заборгованості, зареєстрованої в 
органах Державної казначейської 
служби України станом на 01.01.2020 

ВСЬОГО  20 187,0  19 863,8  323,2  75 153,8  75 153,8  79 896,5  79 896,5



6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках 

2024 рік (прогноз) 

загальний 
 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 
(3+4) 

8 

(тис. грн.)

5 4 3 2 1 

разом 
(3+4) 

спеціальний фонд загальний фонд 

2023 рік (прогноз) Напрями використання бюджетних коштів №  
з/п 

 1   17 100,0 17 100,0Здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів Державної цільової соціальної 
програми "Молодь України на 2021-2025 року" (далі - ДЦСП "Молодь України"), 
виконання яких покладено на Мінмолодьспорт 

 19 350,0  19 350,0

 2   1 001,5 1 001,5Виплата премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 
України 

 1 001,5  1 001,5

 3   11 500,0 11 500,0Обміни молоддю відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської 
Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви і Договору між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну 
молоддю 

 12 000,0  12 000,0

 4   19 500,0 19 500,0Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям для 
виконання загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї 

 19 500,0  19 500,0

 5   11 485,3 11 485,3Здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів Державної цільової соціальної 
програми національно-патріотичного виховання до 2025 року (далі - ДЦСП НПВ), 
відповідальність за виконання яких покладено на Мінмолодьспорт 

 13 228,0  13 228,0

 6   9 000,0 9 000,0Надання фінансової підтримки на реалізацію проектів національно-патріотичного 
виховання, розроблених інститутами громадського суспільства 

 9 000,0  9 000,0

 7   15 018,3 15 018,3Забезпечення діяльності державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" (далі - 
ДУ "ВМЦ") 

 14 763,4  14 763,4

ВСЬОГО  84 605,1 84 605,1  88 842,9  88 842,9

7. Результативні показники бюджетної програми 

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках 

Джерело інформації 

  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд загальний фонд 

2022 рік (проект) 2021 рік (затверджено) 2020 рік (звіт) Одиниця виміру Показники №  
з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(тис. грн.) 

затрат 

од. Календарний план щодо 
реалізації заходів 
державної політики у 
молодіжній сфері, творчі 
звіти 

 65,0Кількість всеукраїнських та міжнародних заходів, спрямованих на 
виконання завдань ДЦСП "Молодь України" 

 1  

 55,0од. Календарний план щодо 
реалізації заходів 
державної політики у 
молодіжній сфері, творчі 
звіти 

 16,0Кількість заходів, спрямованих на підвищення рівня активності 
молоді та її інтеграції в суспільне життя, всього, у тому числі: 

 2  



 36,0од. Календарний план щодо 
реалізації заходів 
державної політики у 
молодіжній сфері, творчі 
звіти 

 10,0Кількість освітньо-виховних заходів (тренінгів, семінар-тренінгів, 
семінарів, таборів, акцій), у тому числі: 

 3  

 4,0од. Календарний план щодо 
реалізації заходів 
державної політики у 
молодіжній сфері, творчі 
звіти 

 5,0кількість заходів (семінар-тренінгів,тренінгів), проведених ДУ 
"ВМЦ" 

 4  

 15,0од. Календарний план щодо 
реалізації заходів 
державної політики у 
молодіжній сфері, творчі 
звіти 

 6,0Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (форумів, акцій), 
у тому числі: 

 5  

 8,0од. Календарний план щодо 
реалізації заходів 
державної політики у 
молодіжній сфері, творчі 
звіти 

 4,0кількість заходів (форумів, акцій), проведених ДУ "ВМЦ"  6  

 1,0од. Календарний план щодо 
реалізації заходів 
державної політики у 
молодіжній сфері, творчі 
звіти 

Кількість культурологічних заходів (акцій)  7  

 3,0од. Календарний план щодо 
реалізації заходів 
державної політики у 
молодіжній сфері, творчі 
звіти 

Кількість експертно-аналітичних заходів (доповідь, 
репрезентативне соціологічне дослідження, опитування, 
моніторинг) 

 8  

од. Календарний план заходів 
щодо 
національно-патріотичного 
виховання молоді, творчі 
звіти 

 35,0Кількість всеукраїнських та міжнародних заходів з реалізації 
національно-патріотичного виховання молоді спрямованих на 
виконання завдань ДЦСП НПВ 

 9  

 31,0од. Календарний план заходів 
щодо 
національно-патріотичного 
виховання молоді, творчі 
звіти 

 5,0Кількість заходів з реалізації національно-патріотичного 
виховання молоді, всього, у тому числі: 

 10  

 16,0од. Календарний план заходів 
щодо 
національно-патріотичного 
виховання молоді, творчі 
звіти 

 3,0Кількість освітньо-виховних заходів (семінарів-тренінгів, 
вишколів, акцій, таборів, форумів, семінарів) 
національно-патріотичного виховання молоді, у тому числі: 

 11  

 2,0од. Календарний план заходів 
щодо 
національно-патріотичного 
виховання молоді, творчі 
звіти 

кількість заходів (форумів, таборів), проведених ДУ "ВМЦ"  12  



 11,0од. Календарний план заходів 
щодо 
національно-патріотичного 
виховання молоді, творчі 
звіти 

 2,0Кількість інформаційно-просвітницьких заходів 
(семінарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій, конференцій, таборів, 
семінарів) національно-патріотичного виховання молоді, у тому 
числі: 

 13  

 1,0од. Календарний план заходів 
щодо 
національно-патріотичного 
виховання молоді, творчі 
звіти 

кількість заходів (конференцій), проведених ДУ "ВМЦ"  14  

 3,0од. Календарний план заходів 
щодо 
національно-патріотичного 
виховання молоді, творчі 
звіти 

Кількість культурологічних заходів (фестивалів) 
національно-патріотичного виховання молоді 

 15  

 1,0од. Календарний план заходів 
щодо 
національно-патріотичного 
виховання молоді, творчі 
звіти 

Кількість експертно-аналітичних заходів (репрезентативне 
соціологічне дослідження) національно-патріотичного виховання 

 16  

од. Рішення Ради обмінів, 
Календарний план щодо 
реалізації заходів 
державної політики у 
молодіжній сфері, творчі 
звіти 

 35,0Кількість проектів (заходів) з молодіжних обмінів  17  

 32,0од. Рішення Ради обмінів, 
Календарний план щодо 
реалізації заходів 
державної політики у 
молодіжній сфері, творчі 
звіти 

Кількість проектів з молодіжних обмінів  18  

 1,0од. Рішення Ради обмінів, 
Календарний план щодо 
реалізації заходів 
державної політики у 
молодіжній сфері, творчі 
звіти 

Кількість заходів в рамках здійснення міжнародних молодіжних 
обмінів (форумів) 

 19  

од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

 56,0Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських 
організацій, які підтримані конкурсною комісією для виконання 
завдань ДЦСП "Молодь України" 

 20  

 91,0од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

 33,0Кількість проектів молодіжних ти дитячих громадських 
організацій, які підтримані конкурсною комісією, у тому числі: 

 21  



 53,0од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

 18,0Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських 
організацій, спрямованих на формування громадської позиції 

 22  

 21,0од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

 8,0Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських 
організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження 
здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед 
молоді 

 23  

 6,0од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

 2,0Кількість проектів молодіжних громадських організацій,  
спрямованих на створення умов з метою працевлаштування 
молоді 

 24  

 7,0од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

 4,0Кількість проектів молодіжних та дитячих  громадських 
організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки 
молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, 
та внутрішньо-переміщених осіб 

 25  

 4,0од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

 1,0Кількість проектів молодіжних  та дитячих громадських 
організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного 
молодіжного співробітництва 

 26  

 64,0од. Календарний план заходів 
щодо надання фінансової 
підтримки Молодіжній 
організації "Пласт - 
Національна скаутська 
організація України", 
підсумкові звіти 

Кількість заходів, які будуть проведені МО "Пласт", всього, у тому 
числі: 

 27  

 60,0од. Календарний план заходів 
щодо надання фінансової 
підтримки Молодіжній 
організації "Пласт - 
Національна скаутська 
організація України", 
підсумкові звіти 

Кількість освітньо-виховних заходів, які будуть проведені МО 
"Пласт" (вишколів, ігор, конференцій, семінарів, 
семінарів-тренінгів, тренінгів, таборів) 

 28  

 4,0од. Календарний план заходів 
щодо надання фінансової 
підтримки Молодіжній 
організації "Пласт - 
Національна скаутська 
організація України", 
підсумкові звіти 

Кількість культурологічних заходів, які будуть проведені МО 
"Пласт" (фестивалів) 

 29  

 20,0од. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
21.11.2007 № 1333 

 19,0  20,0Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі 
досягнення молоді у розбудові України 

 30  



 50,0тис.грн. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
21.11.2007 № 1333 

 50,0  50,0Розмір премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 
молоді у розбудові України 

 31  

 1,5тис.грн. Внутрішній господарський 
облік 

 1,5Оплата послуг банку за виплату Премії Кабінету Міністрів 
України за  особливі досягнення молоді у розбудові України 

 32  

од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

 39,0Кількість проектів національно-патріотичного виховання 
розроблених інститутами громадського суспільства, спрямованих 
на досягнення завдань ДЦСП НПВ, які підтримані конкурсною 
комісією 

 33  

 37,0од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

 15,0Кількість проектів національно-патріотичного виховання 
інститутів громадянського суспільства, які підтримані конкурсною 
комісією 

 34  

 12,0од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

 5,0Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, 
спрямованих на формування ціннісних орієнтирів та утвердження 
національно-патріотичної свідомості дітей та молоді 

 35  

 9,0од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

 3,0Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, 
спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної 
спадщини 

 36  

 7,0од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

 2,0Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, 
спрямованих на підвищення рівня знань про видатних 
особистостей українського державотворення та героїв боротьби 
українського народу за незалежність і територіальну цілісність 
України 

 37  

 1,0од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, 
спрямованих на ушанування пам'яті жертв окупованих режимів, 
зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 
1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу 

 38  

 4,0од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

 4,0Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, 
спрямованих на збільшення чисельності членів громадських 
об'єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне 
виховання дітей та молоді 

 39  

 1,0од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, 
спрямованих на збільшення чисельності молоді, що готова до 
виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної 
цілісності України 

 40  

 3,0од. Рішення конкурсної 
комісії, Календарний план 
надання державної 
підтримки, підсумкові 
звіти 

 1,0Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, 
спрямованих на підготовку громадських активістів, які 
залучаються до організації і проведення Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") 

 41  

 30,0од. Штатний розпис  24,5  30,0Кількість штатних посад працівників ДУ "ВМЦ"  42  



 105,0од. План роботи, звіт про 
роботу центру, 
статистична звітність 

 89,0  116,0Кількість заходів, проведених ДУ "ВМЦ" в партнерстві з 
установами та організаціями, що працюють з молоддю 

 43  

 2 000,2од. Кошторис витрат Вартість транспортного засобу, придбаного ДУ "ВМЦ"  44  

од. Штатний розпис Кількість штатних посад працівників Українського молодіжного 
фонду 

 45  

од. Укладені угоди Кількість експертів Українського молодіжного фонду, які 
здійснюватимуть експертизу проектів 

 46  

продукту 

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 70 625,0Кількість учасників , які взяли участь у всеукраїнських та 
міжнародних заходах, спрямованих на виконання завдань ДЦСП 
"Молодь України" 

 1  

 16 180,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 16 090,0Кількість учасників освітньо-виховних заходів (тренінгів, 
семінар-тренінгів, семінарів, таборів, акцій), спрямованих на 
підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне 
життя,  у тому числі: 

 2  

 145,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 14 820,0кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"  3  

 57 400,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 36 117,0Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів 
(форумів, акцій), спрямованих на підвищення рівня активності 
молоді та її інтеграції в суспільне життя, у тому числі: 

 4  

 50 884,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 14 998,0кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"  5  

 6 600,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

Кількість учасників культурологічних заходів (акцій), 
спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її 
інтеграції в суспільне життя 

 6  

 1 560,0од. Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 1 100,0Кількість примірників державної доповіді про становище молоді в 
Україні та результатів дослідження і опитування (доповідей - 400 
од., інформаційних матеріалів - 300 од., брошур - 500 од., 
друкованих книг - 360 од.) 

 7  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 402 160,0Кількість учасників всеукраїнських та міжнародних заходів з 
реалізації національно-патріотичного виховання, спрямованих на 
виконання завдань ДЦСП НПВ 

 8  

 115 000,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 14 000,0Кількість учасників освітньо-виховних заходів 
(семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, таборів, форумів, семінарів) 
національно-патріотичного виховання молоді, у тому числі: 

 9  

 19 000,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"  10  

 158 000,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 37 000,0Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів 
(семінарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій, конференцій, таборів, 
семінарів) національно-патріотичного виховання молоді, у тому 
числі: 

 11  



 10 000,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"  12  

 105 000,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

Кількість учасників культурологічних заходів (фестивалів) 
національно-патріотичного виховання молоді 

 13  

 100,0од. Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

Кількість примірників виданих результатів репрезентативного 
соціологічного дослідження за результатами  
експертно-аналітичного заходу національно-патріотичного 
виховання молоді 

 14  

од. Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 180,0Кількість примірників виданих за результатами проведення 
експертно-аналітичних заходів (дослідження - 100 од., моніторинг 
- 80 од.) 

 15  

 1 090,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 1 395,0Кількість учасників молодіжних обмінів  16  

 170,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

Кількість учасників заходів в межах здійснення міжнародних 
молодіжних обмінів (форумів) 

 17  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 1 126 600,0Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих 
громадських організацій, спрямовиними на виконання завдань 
ДЦСП "Молодь України" 

 18  

 706 475,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 321 157,0Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих  
громадських організацій, спрямованих на формування громадської 
позиції 

 19  

 342 033,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 179 200,0Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих 
громадських  організацій, спрямованих на популяризацію та 
утвердження здорового і безпечного способу життя  та культури 
здоров'я серед молоді 

 20  

 17 275,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 3 000,0Кількість учасників, охоплених проектами  молодіжних 
громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою 
працевлаштування молоді 

 21  

 37 627,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 22 000,0Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих 
громадських організацій, спрямованих на забезпечення 
партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово 
окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб 

 22  

 23 254,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 1 200,0Кількість учасників, охоплених проектами  молодіжних  та 
дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення 
розвитку міжнародного молодіжного співробітництва 

 23  

 6 422,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові звіти 

Кількість учасників, охоплених освітньо-виховними заходами МО 
"Пласт" (акцій, вишколів, ігор, конференцій, семінарів, 
семінарів-тренінгів, таборів, тренінгів) 

 24  



 3 700,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові звіти 

Кількість учасників, охоплених культурологічними заходами МО 
"Пласт" (фестивалів) 

 25  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 403 000,0Кількість учасників, охоплених проектами 
національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 
громадського суспільства,спрямованими на виконання завдань 
ДЦСП НПВ, які підтримані конкурсною комісією 

 26  

 110 000,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 32 000,0Кількість учасників, охоплених проектами інститутів 
громадянського суспільства, спрямованими на формування 
ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної 
свідомості дітей та молоді 

 27  

 100 000,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 25 000,0Кількість учасників, охоплених проектами інститутів 
громадянського суспільства, спрямованими на популяризацію 
національної духовно-культурної спадщини 

 28  

 118 000,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 68 000,0Кількість учасників, охоплених проектами інститутів 
громадянського суспільства, спрямованими на підвищення рівня 
знань про видатних особистостей українського державотворення 
та героїв боротьби українського народу за незалежність і 
територіальну цілісність України 

 29  

 5 000,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

Кількість учасників, охоплених проектами інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих на ушанування пам'яті 
жертв окупованих режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і 
масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації 
кримсько-татарського народу 

 30  

 40 000,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 32 500,0Кількість учасників, охоплених проектами інститутів 
громадянського суспільства, спрямованими  на збільшення 
чисельності членів громадських об'єднань, діяльність яких 
спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді 

 31  

 11 000,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

Кількість учасників, охоплених проектами інститутів 
громадянського суспільства, спрямованими  на збільшення 
чисельності молоді, що готова до виконання обов'язку із захисту 
незалежності та територіальної цілісності України 

 32  

 19 000,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 15 000,0Кількість учасників, охоплених проектами інститутів 
громадянського суспільства, спрямованими  на підготовку 
громадських активістів, які залучаються до організації і 
проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") 

 33  

 332 371,0осіб Статистична звітність  255 670,0  330 000,0Кількість молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про наявні 
можливості  для молоді 

 34  

 18,0од. План роботи, звіт про 
роботу центру 

 15,0Кількість видів інформаційно-методичних матеріалів для розвитку 
молодіжних центрів, розповсюджених ДУ "ВМЦ" 

 35  

од. План роботи, звіт про 
роботу центру 

 20,0Кількість інформаційно-методичних матеріалів для розвитку 
молодіжних центрів, розповсюджених ДУ "ВМЦ" 

 36  

 31,0од. Статистична звітність  26,0  34,0Кількість інформаційних кампаній та відеоматеріалів розроблених  
ДУ "ВМЦ" 

 37  

 6 320,0осіб План роботи, звіт про 
роботу центру 

 5 274,0  6 952,0Кількість учасників, які взяли участь у заходах, проведених ДУ 
"ВМЦ" в партнерстві з установами та організаціями, що працюють 
з молоддю 

 38  

 1,0од. Договір, видаткова 
накладна 

Кількість транспортрих засобів, придбаних ДУ "ВМЦ"  39  



од. Кошторис витрат  38,0  6,0Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки 
(комп'ютерів, серверного обладнання та оргтехніки) 

 40  

од. Рішення Українського 
молодіжного фонду 

Кількість наданих молодіжним та дитячим громадським 
об'єднанням грантів  у сфері молодіжної політики  на 
інституційну підтримку 

 41  

од. Українського молодіжного 
фонду 

Кількість наданих суб'єктам молодіжної роботи бюджетних 
грантів  у сфері молодіжної політики  на проектну підтримку 

 42  

осіб Проектна документація, 
звіти про виконання 

Кількість учасників проектів,  
на реалізацію яких надано бюджетний грант 

 43  

ефективності 

грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

 202,3Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у 
всеукраїнських та міжнародних заходах, спрямованих на 
виконання завдань ДЦСП "Молодь України" 

 1  

грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

 56,6Середні витрати на тиражування одного примірника доповідей, 
інформаційних матеріалів, брошур, друкованих книг 

 2  

 375,8грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

 94,8Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в 
освітньо-виховних заходах (тренінгів, семінар-тренінгів, семінарів, 
таборів, акцій), спрямованих на підвищення рівня активності 
молоді та її інтеграції в суспільне життя 

 3  

 90,8грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

 26,7Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в 
інформаційно-просвітницьких заходах (форумів, акцій), 
спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її 
інтеграції в суспільне життя 

 4  

 53,0грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в 
культурологічних заходах (акціях), спрямованих на підвищення 
рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя 

 5  

 362,4тис.грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

Середні витрати на один експертно-аналітичний захід, 
спрямований  на підвищення рівня активності молоді та її 
інтеграції в суспільне життя 

 6  

 72,4грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

Середні витрати на тиражування одного примірника 
інформаційних матеріалів за результатами експертно-аналітичних 
заходів 

 7  



грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

 24,2Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у 
всеукраїнських та міжнародних заходах з реалізації 
національно-патріотичного виховання молоді, спрямованих на 
виконання завдань ДЦСП НПВ 

 8  

 30,9грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

 19,4Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в 
освітньо-виховних заходах (семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, 
таборів, форумів, семінарів) національно-патріотичного виховання 
молоді 

 9  

 16,1грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

 9,2Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в 
інформаційно-просвітницьких заходах (семінарів-тренінгів, ігор, 
вишколів, акцій,  конференцій, таборів, семінарів) 
національно-патріотичного виховання молоді 

 10  

 11,4грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в 
культурологічних заходах (фестивалів) національно-патріотичного 
виховання молоді 

 11  

 695,0тис.грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

Середні витрати на один експертно-аналітичний захід 
національно-патріотичного виховання молоді 

 12  

 50,0грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

 50,0Середні витрати на тиражування одного примірника 
репрезентативного соціологічного дослідження за результатами 
експертно-аналітичного заходу національно-патріотичного 
виховання молоді 

 13  

 9 174,3грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

 7 885,3Середні витрати на одного учасника молодіжних обмінів  14  

 2 941,2грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

Середні витрати на одного учасника заходів в межах міжнародних 
молодіжних обмінів (форумів) 

 15  



грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

 17,3Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в 
проектах молодіжними та дитячих громадських організаціях, 
спрямованих на виконання завдань ДЦСП "Молодь України" 

 16  

 15,6грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

 10,1Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на 
формування громадської позиції 

 17  

 14,6грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

 10,4Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
молодіжних та дитячих громадських  організацій, спрямованих на 
популяризацію та утвердження здорового та безпечного способу 
життя  та культури здоров'я серед молоді 

 18  

 69,4грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

 130,0Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення 
умов з метою працевлаштування молоді 

 19  

 40,2грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

 43,0Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на 
забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на 
тимчасово окупованій території України, та внутрішньо 
переміщених осіб 

 20  

 35,4грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
молодіжних та дитячих  громадських організацій, спрямованих на 
забезпечення розвитку міжнародного молодіжного 
співробітництва 

 21  

 623,9грн. Календарний план заходів 
щодо надання фінансової 
підтримки Молодіжній 
організації "Пласт - 
Національна скаутська 
організація України", 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, підсумкові та 
фінансові звіти 

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в 
освітньо-виховних заходах МО "Пласт" (акцій, вишколів, ігор, 
конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, таборів, тренінгів) 

 22  



 28,7грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

 26,8Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
інститутів громадянського суспільства, спрямованих на 
популяризацію національної духовно-культурної спадщини 

 23  

 268,4грн. Календарний план заходів 
щодо надання фінансової 
підтримки Молодіжній 
організації "Пласт - 
Національна скаутська 
організація України", 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, підсумкові та 
фінансові звіти 

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в 
культурологічних заходах МО "Пласт" (фестивалів) 

 24  

грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

 24,2Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в 
проектах національно-патріотичного виховання, розроблених 
інститутами громадського суспільства, спрямованими на 
виконання завдань ДЦСП НПВ 

 25  

 11,1грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

 5,1Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
інститутів громадянського суспільства, спрямованих на 
підвищення рівня знань про видатних особистостей українського 
державотворення та героїв боротьби українського народу за 
незалежність і територіальну цілісність України 

 26  

 27,9грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

 26,1Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
інститутів громадянського суспільства, спрямованих на 
формування ціннісних орієнтирів та утвердження 
національно-патріотичної свідомості дітей та молоді 

 27  

 22,0грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах,  
спрямованих на ушанування пам'яті жертв окупованих режимів, 
зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 
1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу 

 28  

 18,8грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

 19,5Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
інститутів громадянського суспільства, спрямованих на 
збільшення чисельності членів громадських об'єднань, діяльність 
яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та 
молоді 

 29  



 22,7грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
інститутів громадянського суспільства, спрямованих на 
збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов'язку 
із захисту незалежності та територіальної цілісності України 

 30  

 34,2грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

 10,0Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
інститутів громадянського суспільства, спрямованих на підготовку 
громадських активістів, які залучаються до організації і 
проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") 

 31  

 243 706,7грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

 211 879,4  499 720,0Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ДУ 
"ВМЦ",  в тому числі 

 32  

 11 445,3грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

 10 984,7  17 531,4середньомісячна заробітна плата 1 працівника ДУ "ВМЦ"  33  

грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

 16 093,1  51 783,3Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та 
оргтехніки 

 34  

тис.грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

Середній розмір одного бюджетного гранту  у сфері молодіжної 
політики  на інституційну підтримку  молодіжних та дитячих 
громадських об’єднань 

 35  

тис.грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

Середній розмір одного бюджетного гранту  у сфері молодіжної 
політики  на проектну підтримку суб'єкта молодіжної роботи 

 36  

грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

Середньомісячна заробітна плата одного працівника Українського 
молодіжного фонду 

 37  

грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

Середній розмір виплат одному експерту Українського 
молодіжного фонду  за проведення експертизи одного проекту 

 38  

грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

Середні витрати на одного учасника проекту, на реалізацію якого 
Українським молодіжним фондом надано бюджетний грант сфері 
молодіжної політики на проектну підтримку 

 39  

якості 

 11,5відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 5,5Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та 
інтеграції в суспільне життя, від загальної кількості молоді в 
Україні 

 1  

 10,7відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 5,0Відсоток молоді, яка підвищить рівень активності та інтеграції в 
суспільне життя завдяки  участі в проектах молодіжних та 
дитячих громадських організацій,  від загальної кількості молоді в 
Україні 

 2  

 570,0осіб Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 820,0Кількість молоді, залученої до заходів, спрямованих на розвиток 
волонтерства в України 

 3  

 7,4відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 2,1Відсоток молоді, яка долучиться до розвитку 
національно-патріотичного виховання  шляхом формування 
єдиної  національної системи цінностей, від загальної кількості 
молоді в Україні 

 4  

 80,3відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

Збільшення кількості молоді якою набуто суспільно-державних 
цінностей, як основ громадянської ідентичності, у порівнянні з 
минулим роком 

 5  



 0,1відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

Відсоток молоді, охопленої заходами МО "Пласт", від загальної 
кількості молоді в Україні 

 6  

 30,0відс. Звіт ДУ "ВМЦ"  187,3Збільшення кількості  молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію 
про можливості розвитку, у порівнянні з минулим роком 

 7  

 3,2відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

Відсоток молоді, охопленої  діяльністю ДУ "ВМЦ", від загальної 
кількості молоді в Україні 

 8  

відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 14,9Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та 
інтеграції в суспільне життя шляхом участі у реалізації ДЦСП 
"Молодь України",  від загальної кількості молоді в Україні 

 9  

відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 1,6Збільшення кількості молоді, зяла участь у реалізації 
ДЦСП"Молодь України", у порівнянні з минулим роком 

 10  

відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 1,9Відсоток населення України охопленого заходами (проектами) 
національно-патріотичного виховання, які формують українську 
громадянську ідентичність, шляхом участі у реалізації ДЦСП 
НПВ, від загальної кількості населення 

 11  

відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 3,1Збільшення кількості населення, яке долучиться до заходів 
(проектів) визначених ДЦСП НПВ, у порівнянні з минулим роком 

 12  

відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 3,2Відсоток молоді, якій надано інформацію про наявні можливості 
для молоді ДУ "ВМЦ", від загальної кількості молоді в Україні 

 13  

відс. Звіт ДУ "ВМЦ"  10,0Збільшення кількості молодіжних центрів, що отримують 
методичне та інформаційне забезпечення від ДУ "ВМЦ", у 
порівнянні з минулим роком 

 14  

відс. Звіт про заборгованість за 
бюджетними коштами 
(форма №7д, №7м) 

 100,0Рівень погашення кредиторської заборгованості станом на 
01.01.2020 

 15  

відс. Звіт Відсоток молоді, охопленої проектами Українського молодіжного 
фонду, від загальної кількості молоді в Україні 

 16  



№  
з/п 

Показники Одиниця виміру 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) 

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд 

Джерело інформації 

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках 

8 7 6 5 4 3 2 1 

(тис. грн.) 

затрат 

 83,0од. Календарний план щодо 
реалізації заходів державної 
політики у молодіжній 
сфері, творчі звіти 

Кількість всеукраїнських та міжнародних заходів, спрямованих на 
виконання завдань ДЦСП "Молодь України" 

 1   0,0 74,0

 43,0од. Календарний план заходів 
щодо 
національно-патріотичного 
виховання молоді, творчі 
звіти 

Кількість всеукраїнських та міжнародних заходів з реалізації 
національно-патріотичного виховання молоді спрямованих на 
виконання завдань ДЦСП НПВ 

 2   0,0 39,0

 38,0од. Рішення Ради обмінів, 
Календарний план щодо 
реалізації заходів державної 
політики у молодіжній 
сфері, творчі звіти 

Кількість проектів (заходів) з молодіжних обмінів  3   0,0 37,0

 56,0од. Рішення конкурсної комісії, 
Календарний план надання 
державної підтримки, 
підсумкові звіти 

Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських 
організацій, які підтримані конкурсною комісією для виконання 
завдань ДЦСП "Молодь України" 

 4   0,0 56,0

 20,0од. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
21.11.2007 № 1333 

Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі 
досягнення молоді у розбудові України 

 5   0,0 20,0

 50,0тис.грн. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
21.11.2007 № 1333 

Розмір премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 
молоді у розбудові України 

 6   0,0 50,0

 1,5тис.грн. Внутрішній господарський 
облік 

Оплата послуг банку за виплату Премії Кабінету Міністрів 
України за  особливі досягнення молоді у розбудові України 

 7   0,0 1,5

 39,0од. Рішення конкурсної комісії, 
Календарний план надання 
державної підтримки, 
підсумкові звіти 

Кількість проектів національно-патріотичного виховання 
розроблених інститутами громадського суспільства, спрямованих 
на виконання завдань ДЦСП НПВ, які підтримані конкурсною 
комісією 

 8   0,0 39,0

 30,0од. Штатний розпис Кількість штатних посад працівників ДУ "ВМЦ"  9   0,0 30,0

 141,0од. План роботи, звіт про 
роботу центру, статистична 
звітність 

Кількість заходів, проведених ДУ "ВМЦ" в партнерстві з 
установами та організаціями, що працюють з молоддю 

 10   0,0 128,0

од. Кошторис витрат Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового 
використання (компютерна техніка, оргтехніка) 

 11   0,0 0,0

од. Штатний розпис Кількість штатних посад працівників Українського молодіжного 
фонду 

 12   0,0 0,0

од. Укладені угоди Кількість експертів Українського молодіжного фонду, які 
здійснюватимуть експертизу проектів 

 13   0,0 0,0

продукту 



 108 725,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

Кількість учасників , які взяли участь у всеукраїнських та 
міжнародних заходах, спрямованих на виконання завдань ДЦСП 
"Молодь України" 

 1   0,0 97325,0

 1 100,0од. Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

Кількість примірників державної доповіді про становище молоді в 
Україні та результатів дослідження і опитування (доповідей - 100 
од., інформаційних матеріалів - 450 од., брошур - 450 од., 
друкованих книг - 100 од.) 

 2   0,0 1100,0

 569 760,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

Кількість учасників всеукраїнських та міжнародних заходів 
національно-патріотичного виховання, спрямованих на виконання 
завдань ДЦСП НПВ 

 3   0,0 485960,0

 180,0од. Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

Кількість примірників виданих за результатами проведення 
експертно-аналітичних заходів (дослідження - 100 од., моніторинг 
- 80 од.) 

 4   0,0 180,0

 1 495,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

Кількість учасників молодіжних обмінів  5   0,0 1245,0

 1 126 600,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих 
громадських організацій, спрямовиними на виконання завдань 
ДЦСП "Молодь України" 

 6   0,0 1126600,0

 403 000,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

Кількість учасників, охоплених проектами 
національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 
громадського суспільства,спрямованими на виконання завдань 
ДЦСП НПВ, які підтримані конкурсною комісією 

 7   0,0 403000,0

 390 000,0осіб Статистична звітність Кількість молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про наявні 
можливості  для молоді 

 8   0,0 360000,0

 24,0од. План роботи, звіт про 
роботу центру 

Кількість видів інформаційно-методичних матеріалів для розвитку 
молодіжних центрів, розповсюджених ДУ "ВМЦ" 

 9   0,0 22,0

 41,0од. Статистична звітність Кількість інформаційних кампаній та відеоматеріалів розроблених  
ДУ "ВМЦ" 

 10   0,0 37,0

 8 412,0осіб План роботи, звіт про 
роботу центру 

Кількість учасників, які взяли участь у заходах, проведених ДУ 
"ВМЦ" в партнерстві з установами та організаціями, що працюють 
з молоддю 

 11   0,0 7647,0

од. Рішення Українського 
молодіжного фонду 

Кількість наданих молодіжним та дитячим громадським 
об'єднанням бюджетних грантів  у сфері молодіжної політики  на 
інституційну підтримку 

 12   0,0 0,0

од. Рішення Українського 
молодіжного фонду 

Кількість наданих суб'єктам молодіжної роботи бюджетних 
грантів  у сфері молодіжної політики  на проектну підтримку 

 13   0,0 0,0

осіб Проектна документація, 
звіти про виконання 

Кількість учасників проектів,  
на реалізацію яких надано бюджетний грант 

 14   0,0 0,0

ефективності 

 177,4грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та фінансові 
звіти 

Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у 
всеукраїнських та міжнародних заходах, спрямованих на 
виконання завдань ДЦСП "Молодь України" 

 1   0,0 175,1



 57,5грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та фінансові 
звіти 

Середні витрати на тиражування одного примірника доповідей, 
інформаційних матеріалів, брошур, друкованих книг 

 2   0,0 57,0

 23,2грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та фінансові 
звіти 

Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у 
всеукраїнських та міжнародних заходах 
національно-патріотичного виховання молоді, спрямованих на 
виконання завдань ДЦСП НПВ 

 3   0,0 23,6

 50,0грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та фінансові 
звіти 

Середні витрати на тиражування одного примірника 
репрезентативного соціологічного дослідження за результатами 
експертно-аналітичного заходу національно-патріотичного 
виховання молоді 

 4   0,0 50,0

 8 026,8грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та фінансові 
звіти 

Середні витрати на одного учасника молодіжних обмінів  5   0,0 9236,9

 17,3грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в 
проектах молодіжних та дитячих громадських організаціях, 
спрямованих на виконання завдань ДЦСП "Молодь України" 

 6   0,0 17,3

 24,2грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в 
проектах національно-патріотичного виховання, розроблених 
інститутами громадського суспільства, спрямованих на виконання 
завдань ДЦСП НПВ 

 7   0,0 24,2

 20 507,5грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

середньомісячна заробітна плата 1 працівника ДУ "ВМЦ"  9   0,0 19196,4

грн. Кошотрис витрат Середні витрати на придбання однієї одиниці  обладнання 
довгострокового використання (компютерна техніка, оргтехніка) 

 10   0,0 0,0

тис.грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

Середній розмір одного бюджетного гранту  у сфері молодіжної 
політики  на інституційну підтримку  молодіжних та дитячих 
громадських об’єднань 

 11   0,0 0,0

тис.грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

Середній розмір одного бюджетного гранту  у сфері молодіжної 
політики  на проектну підтримку суб'єкта молодіжної роботи 

 12   0,0 0,0

грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

Середньомісячна заробітна плата одного працівника Українського 
молодіжного фонду 

 13   0,0 0,0

грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

Середній розмір виплат одному експерту Українського 
молодіжного фонду  за проведення експертизи одного проекту 

 14   0,0 0,0



 492 113,3грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ДУ 
"ВМЦ", в тому числі 

 15   0,0 500610,0

грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

Середні витрати на одного учасника проекту, на реалізацію якого 
Українським молодіжним фондом надано бюджетний грант сфері 
молодіжної політики на проектну підтримку 

 15   0,0 0,0

якості 

 15,9відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та 
інтеграції в суспільне життя шляхом участі у реалізації ДЦСП 
"Молодь України",  від загальної кількості молоді в Україні 

 1   0,0 15,4

 2,6відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

Збільшення кількості молоді, зяла участь у реалізації 
ДЦСП"Молодь України", у порівнянні з минулим роком 

 2   0,0 3,7

 2,3відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

Відсоток населення України охопленого заходами (проектами) 
національно-патріотичного виховання, які формують українську 
громадянську ідентичність, шляхом участі у реалізації ДЦСП 
НПВ, від загальної кількості населення 

 3   0,0 2,1

 9,4відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

Збільшення кількості населення, яке долучиться до заходів 
(проектів) визначених ДЦСП НПВ, у порівнянні з минулим роком 

 4   0,0 10,4

 8,3відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

Збільшення кількості  молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію 
про можливості розвитку, у порівнянні з минулим роком 

 5   0,0 9,1

 3,8відс. Звіт ДУ "ВМЦ" Відсоток молоді, якій надано інформацію про наявні можливості 
для молоді ДУ "ВМЦ", від загальної кількості молоді в Україні 

 6   0,0 3,5

 11,1відс. Звіт ДУ "ВМЦ" Збільшення кількості молодіжних центрів, що отримують 
методичне та інформаційне забезпечення від ДУ ""ВМЦ", у 
порівнянні з минулим роком 

 7   0,0 9,1

відс. Звіт Відсоток молоді, охопленої проектами Українського молодіжного 
фонду, від загальної кількості молоді в Україні 

 8   0,0 0,0

8.  Cтруктура видатків на оплату праці 

2020 рік (звіт) Найменування 

загальний  
фонд 

спеціальний фонд 

2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 

загальний  
фонд 

спеціальний фонд спеціальний  
фонд 

загальний  
фонд 

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) 

спеціальний фонд спеціальний фонд загальний  
фонд 

загальний  
фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати  1 340,3  1 901,8  2 442,5  2 675,1  2 857,8

2. Стимулюючі доплати та надбавки  658,3  950,9  1 221,2  1 337,6  1 428,9

3. Премії  1 177,8  1 109,1  2 442,5  2 675,1  2 857,8

4. Матеріальна допомога  53,1  158,5  203,5  222,9  238,2

ВСЬОГО  3 229,5  4 120,3  6 309,7  6 910,7  7 382,7
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№ 
з/п 

Категорії працівників 

1 2 

2023 рік  

13 14 

2024 рік  

15 16 

2020 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд 

3 5 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

2021 рік (план) 

загальний фонд спеціальний фонд 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

4 6 7 8 9 10 

2022 рік 

11 12 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах 

 11,00  11,00  11,00  11,00   11,00  11,00   11,00 Адміністративний персонал  1  

 19,00  19,00  19,00  19,00   19,00  13,50   19,00 Спеціалісти  2  

 30,00  30,00  30,00  30,00   30,00  24,50   30,00 Всього штатних одиниць 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 
також враховані у спеціальному фонді X X X X X X X 

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми 

11 10 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2022 рік (проект) 

9 8 

спеціальний 
фонд 

  загальний фонд 

2021 рік (затверджено) 

7 6 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2020 рік (звіт) 

5 4 3 2 1 

Короткий зміст заходів за програмою Коли та яким документом затверджена Назва   Код програми № 
з/п 

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках 

(тис. грн.) 

- 
536 Державна цільова 

соціальна програма 
"Молодь України" на 
2021-2025 роки 

Термін дії документу:  2 021  2 025

Постанова КМУ від 02.06.2021 №579 
 1   57 152,3  15 664,2  60 152,3

- 
537 Державна цільова 

соціальна програма 
національно-патріотично
го виховання на період 
до 2025 року 

Термін дії документу:  2 021  2 025

Постанова КМУ від 30.06.2021 №673 
 2   17 000,0  18 742,7

Примітка: 

 15 664,2  74 152,3  78 895,0ВСЬОГО 



10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках 

№ 
з/п 

  Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою 

1 2 3 4 5 

2023 рік (прогноз) 

  загальний фонд спеціальний фонд 

6 7 

2024 рік (прогноз) 

  загальний  
фонд 

спеціальний 
фонд 

8 9 

(тис. грн.) 

- 
536 Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 

2021-2025 роки 

Термін дії документу:  2 021  2 025

Постанова КМУ від 02.06.2021 №579  1   65 613,4 63 118,3

Примітка: 

- 
537 Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного 

виховання на період до 2025 року 

Термін дії документу:  2 021  2 025

Постанова КМУ від 30.06.2021 №673  2   22 228,0 20 485,3

Примітка: 

 83 603,6  87 841,4ВСЬОГО 

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році,  
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки 

2020 рік 
З метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді  в рамках реалізації Державної цільової соціальної програми "Молодь України" 
на 2016-2020 роки", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148 (далі - Державної цільової  програми), у 2020 році 
проведено заходи, спрямовані на: 
формування громадянської позиції і створення умов для творчого і інтелектуального розвитку молоді - 8 заходи, до яких залучено 40599 молодих людей;  
набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти 4 заходи, до яких залучено 10788 молодих людей, у тому числі у рамках 
реалізації навчальної програми "Молодіжний працівник" проведено 1 спеціалізований та 17 базових тренінгів, до яких залучено 370 молодих людей, Всеукраїнський 
форум молодіжних працівників та працівниць за участі 10388 молодих людей та Всеукраїнський семінар-тренінг  молодіжних працівників за участі 30 молодих 
людей;  
створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді): 4 заходи, до яких залучено 820 молодих 
людей;  
27 молодіжними та дитячими громадськими організаціями за підтримки Мінмолодьспорту реалізовано 33 проекти, до яких залучено 526 557 молодих людей. 
Крім того, 19 молодих людей отримали премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України в розмірі 50 тис. грн. 
У 2020 році, для забезпечення розвитку на належному рівні мережі молодіжних центрів  ВМЦ було розповсюджено близько 14 інформаційно-методичних матеріалів, 
забезпечена організація та проведення 6  всеукраїнських заходів з метою реалізації державної політики, виконання пріоритетних завдань у молодіжній сфері. В цілому 
близько 255,6 тис. молоді було надано інформацію про наявні можливості для її розвитку. Розпочалась методично-інформаційна підтримка молодіжних центрів та 
налагодження співпраці з всеукраїнськими молодіжними органами громадянського суспільства (громадські та благодійні організації, громадські спілки). Приміщення 
адміністративної будівлі центру були частково облаштовані необхідним обладнанням та оргтехнікою. Розпочав роботу навчальний центр ВМЦ, де молодь має 
можливість проводити заходи у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Запущено роботу простору для підготовки інформаційних та 
методичних матеріалів, запису відповідних аудіо та відео для роботи з молоддю та молодіжними центрами. 
 
На виконання Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання" Міністерством спільно з структурними 
підрозділами з питань молоді та спорту обласних і Київської міської державних адміністрацій, ДУ "Всеукраїнський молодіжний центр" у 2020 році було проведено 5 
всеукраїнських  заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, а саме:  
2 заходи, спрямовані на вшанування героїв боротьби Українського народу за незалежність і територіальну цілісність України; 
1 захід, спрямований на налагодження конструктивної взаємодії між суб'єктами національно-патріотичного виховання; 
1 захід, спрямований на підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 



патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"); 
1 захід, спрямований на формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості 
Загальне охоплення склало близько 51 000 осіб. 
Крім того 2020 року 12 інститутів громадянського суспільства реалізували 15 проектів. Загальне охоплення склало близько 172 500 осіб. 
Проекти були спрямовані на розв'язання таких пріоритетних завдань: 
формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді - 5 проектів; популяризація національної духовно-культурної 
спадщини - 3 проекта; підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і 
територіальну цілісність України - 2 проекти; збільшення чисельності членів громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне 
виховання дітей та молоді - 4 проекта; підготовка громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") - 1 проект. 
 
2021 рік 
В 2021 році постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 579 затверджено нову Державну цільову соціальну програму "Молодь України" на 2021-2025 
роки, якою передбачено реалізацію пріоритетних завдань та заходів, а саме: 
підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських: проведення 13 заходів; 
підвищення рівня культури волонтерства серед молоді: проведення 7 заходів; 
активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень: проведення 11 заходів;  
виконання програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі програми "Молодіжний працівник": проведення 10 заходів; 
навчання представників інститутів громадянського суспільства, що працюють з дітьми та молоддю, для підвищення рівня їх компетентностей для ефективної роботи з 
молоддю та спроможності їх організацій (3 заходи); 
здійснення експертно-аналітичних, інформаційних та підсумкових оціночних заходів: підготовка щорічної доповіді Президенту України, Верховній Раді України, 
Кабінетові Міністрів України про становище молоді в Україні; 
здійснення репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді в Україні; здійснення опитування на теми інтересів, цінностей та потреб молоді і 
пріоритетів молодіжної політики, а також здійснення моніторингу реалізації проектів та заходів Програми та надання методичних рекомендацій щодо їх 
удосконалення; проведення заходів з метою інформування молоді- 2 заходи. 
здійснення міжнародного молодіжного співробітництва: проведення 1 заходу. 
Ззагальне охоплення зазначеними заходами складе 66 990 молодих людей. 
Реалізація 34 проектів для молоді з метою здійснення обмінів молоддю відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про 
Українсько-Польську Раду обміну молоддю та Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви, до яких 
планується залучити 1145 молодих людей з України, Польщі та Литви; 
Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства через: надання фінансової підтримки для реалізації 56 проекту, 38 
молодіжних та дитячих громадських організацій - переможців конкурсу проектів Мінмолодьспорту, які охоплять 1 126 600 молодих людей; 
проведення всеукраїнських заходів молодіжної організації "Пласт - Національна скаутська організація України" (61 заходи за участі близько 10122 осіб). 
Зазначені пріоритетні завдання визначено з урахуванням пріоритетів, визначених Національною молодіжною стратегією до 2030 року, затвердженої Указом 
Президента України від 12 березня 2021 року № 94. 
Пріоритетні завдання планується впроваджувати у різних напрямах молодіжної політики, а саме через підвищення рівня медіаграмотності, адаптивності до викликів 
сучасного світу, відповідального ставлення до створення сім'ї, батьківства, власного здоров'я та навколишнього середовища, фінансової та цифрової грамотності, 
підприємливості, лідерських навичок, громадянських компетентностей, критичного мислення, навичок для соціалізації, інтеграції та реінтеграції молоді, створення 
можливостей для свідомого вибору життєвого шляху, професійного та кар'єрного розвитку, тощо. 
Завдання та заходи планується реалізовувати у партнерстві з усіма зацікавленими сторонами, у тому числі, за участю партнерів із зарубіжних країн та міжнародних 
організацій, таких як ПРООН, Фонд народонаселення ООН, Рада Європи, Європейський Союзом, тощо. 
Традиційно, 20 молодих людей отримають премію за особливі досягнення молоді у розбудові України в розмірі 50 тис. грн. 
 
У 2021 році Всеукраїнський молодіжний центр продовжує роботу з інформування молоді та розвитку трирівнеї системи молодіжних центрів відповідно до  



нового Закону України "Про основні засади молодіжної політики". Зважаючи на те, що ВМЦ активно працює над розвитком молодіжних центрів в регіонах, їхнього 
програмного та змістового наповнення -планується до кінця року закупити транспортний засіб для забезпечення мобільності працівників Центру в роботі з різними 
регіонами України. Також буде створено інформаційний портал ДУ "Всеукраїнський молодіжний центр", де буде розміщено актуальну інформацію про можливості 
для молоді, інформаційно-методичні матеріали та нормативно-правова база молодіжної політики. Здійснюється напрацювання методичних матеріалів та рекомендацій 
стосовно функціонування трирівневої системи молодіжних центрів та роботи молодіжної інфраструктури відповідно до завдань державної молодіжної політики. В 
цьому році заплановано створення 18 таких матеріалів та рекомендацій, а також проведення 31 інформаційної кампанії з метою інформування молоді та молодіжних 
центрів стосовно стосовно наявних можливостей та стандартів молоіжної роботи. Планується що відсоток охопленої молоді діяльністю ДУ "Всеукраїнський 
молодіжний центр" у 2021 році збільшиться на 30 відсотків у порівнянні з минулим роком та складе 332 371 особу. Посилюється робота з організаціями та установами, 
що працюють з молоддю, планується що у 2021 році буде проведено спільно 116 заходів, які відвідають 6952 людини, включно з всеукраїнськими проєктами та 
навчання з ефективного менеджменту молодіжних центрів та спеціалзованими навчаннями по регіонах. 
На 2021 рік відповідно до Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання" та постанови Кабінету 
Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 
року" планується реалізувати 31 захід з них:  
4 заходи спрямовані на налагодження конструктивної взаємодії між суб'єктами національно-патріотичного виховання;  
3 заходи спрямовані на організацію інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання; 
9 заходів спрямованих підготовку фахівців національно-патріотичного виховання та розвиток системи підготовки активістів, волонтерів, які працюють у сфері 
національно-патріотичного виховання; 
4 заходів спрямованих на вшанування героїв боротьби Українського народу за незалежність і територіальну цілісність України;  
7 заходів спрямованих на збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;  
1 захід спрямований на популяризація української мови; 
1 захід спрямований на створення сприятливих умов для діяльності Спілки Української Молоді, що відновила свою діяльність в Україні із здобуттям незалежності; 
1 захід спрямований на збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством;  
1 експертно-аналітичний захід (проведення соціологічного дослідження щодо розвитку сфери національно-патріотичного виховання та стану сформованості 
громадянської ідентичності населення України). 
Загальне охоплення молоді зазначеними заходами складе 378 тис. молоді.  
За результатами проведення конкурсного відбору  програм (проектів, заходів) національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадського 
суспільства в 2021 році заплановано реалізувати 39 проектів за пріоритетними напрямками, якими буде охоплено 403 тис. молоді. 
 
2022 рік 
У 2022 році планується продовжувати виконання завдань, визначених Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2021-2025 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 579, а саме: 
підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських: проведення 13 заходів; 
підвищення рівня культури волонтерства серед молоді: проведення 8 заходів; 
активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень: проведення 12 заходів; 
виконання програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі програми "Молодіжний працівник": проведення 11; 
забезпечення функціонування молодіжних центрів: проведення 10 заходів; 
навчання представників інститутів громадянського суспільства, що працюють з дітьми та молоддю, для підвищення рівня їх компетентностей для ефективної роботи з 
молоддю та спроможності їх організацій (5 заходів); 
здійснення експертно-аналітичних, інформаційних та підсумкових оціночних заходів (підготовка доповіді Президенту України, Кабінету Міністрів України та 
Верховній Раді України про становище молоді в Україні; здійснення репрезентативного соціологічного дослідження становище молоді в Україні; здійснення 
опитування на теми інтересів, цінностей та потреб молоді і пріоритетів молодіжної політики, а також здійснення моніторингу реалізації проектів та заходів Програми 
та надання методичних рекомендацій щодо їх удосконалення; проведення заходів з метою інформування молоді - 2 заходи; 



здійснення міжнародного молодіжного співробітництва шляхом проведення 1 заходу. 
(загальне охоплення вище зазначеними заходами складе 70 625 молодих людей); 
зміцнення соціальної згуртованості молоді: реалізація 35 проектів для молоді з метою здійснення обмінів молоддю відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю та Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду 
обмінів молоддю України та Литви, до яких планується залучити 1395 молодих людей з України, Польщі та Литви;  
сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства через: надання фінансової підтримки для реалізації 56 проектів 
молодіжних та дитячих громадських організацій - переможців конкурсу проектів Мінмолодьспорту, які охоплять 1 126 600 молодих людей;  
Пріоритетні завдання планується впроваджувати за напрямами та у партнерстві з організаціями визначеними у 2021 році. 
Традиційно, 20 молодих людей отримають премію за особливі досягнення молоді у розбудові України в розмірі 50 тис. грн.  
 
На 2022 рік для подальшого впровадження Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286 
та постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного 
виховання на період до 2025 року" планується реалізувати 35 заходи, з них:  
4 заходи спрямовані на налагодження конструктивної взаємодії між суб'єктами національно-патріотичного виховання;  
6 заходів, спрямовані на формування української громадянської ідентичності у населення; 
8 заходів, спрямованих на підготовку фахівців національно-патріотичного виховання та розвиток системи підготовки активістів, волонтерів, які працюють у сфері 
національно-патріотичного виховання; 
7 заходів, спрямованих на збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України; 
6 заходів, спрямованих на вшанування героїв боротьби Українського народу за незалежність і територіальну цілісність України; 
1 захід спрямований на популяризація української мови; 
1 захід спрямований на створення сприятливих умов для діяльності Спілки Української Молоді, що відновила свою діяльність в Україні із здобуттям незалежності; 
1 захід, спрямований на сприяння утвердженню сімейних цінностей та активне залучення сім'ї до процесу національно-патріотичного виховання; 
2 експертно-аналітичних заходи (проведення соціологічного дослідження щодо розвитку сфери національно-патріотичного виховання та стану сформованості 
громадянської ідентичності населення України) 
Загальне охоплення населення зазначеними заходами складе 402,1 тис. осіб.  
За результатами проведення конкурсного відбору програм (проектів, заходів) національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадського 
суспільства в 2022 році заплановано реалізувати 39 проектів за пріоритетними напрямками, якими буде охоплено 403 тис. молоді. 
 
У 2023-2024 роках, відповідно до Положення про державну установу "Всеукраїнський молодіжний центр", затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту від 
01.04.2019 № 1621 планується повне облаштування внутрішньої інфраструктури адміністративної будівлі ВМЦ, що включає в себе облаштування робочих місць 
працівників, дооблаштування навчального центру необхідними меблями та технікою для ефективного виконання покладених на Центр завдань з розвитку системи 
молодіжних центрів, підвищення спроможності молодіжних центрів, просторів та об'єктів молодіжної інфраструктури. Також планується закупівля необхідної аудіо, 
відео та іншої техніки для створення інформаційних матеріалів, навчальних курсів та програм, прямих етерів та з метою проведення різноформатних заходів на базі 
ВМЦ спільно з організаціями громадянського суспільства та організаціями та установами, що працюють з молоддю.  Планується якісне збільшення кількості 
інформаційно-методичних матеріалів та інформаційних кампаній, що повинно пропорційно збільшити кількість охопленої молоді та молодіжних центрів охоплених 
діяльністю ДУ "Всеукраїнський молодіжний центр" Пріорітетним напрямком розвитку на цей період буде розвиток програм Всеукраїнського молодіжного центру 
спрямованих на молоіджні центри по всій території України - Ефективний менеджмент молодіжних центрів, Соціальна згуртованість через мобільність молоді, та інші. 
Крім того планується посилити роботу інформаційного порталу ДУ "Всеукраїнський молодіжний центр", створити на ньому додаткові розділи, зокрема,  наповнити 
його актуальною інформацією про всі молодіжні центри України та специфіку їх роботи. 
 
2023-2024 роки 
У 2023-2024 роках планується продовжувати виконання завдань, визначених Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2021-2025  



роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 579, а саме: 
підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських; підвищення рівня культури волонтерства серед молоді; активізація залучення молоді до 
процесів ухвалення рішень; зміцнення соціальної згуртованості молоді; виконання програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі програми 
"Молодіжний працівник"; забезпечення функціонування молодіжних центрів; сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського 
суспільства для досягнення завдань Програми; здійснення експертно-аналітичних, інформаційних та підсумкових оціночних заходів; здійснення міжнародного 
молодіжного співробітництва. 
Пріоритетні завдання планується впроваджувати за напрямами та у партнерстві з організаціями визначеними у 2021 році. 
Також планується здійснити роботу щодо присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді. 
Упродовж 2022-2023 років на виконання пріоритетних завдань  визначених  Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2021-2025 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 №579,  планується реалізувати близько 160 заходів, а також та на конкурсній основі надавати 
фінансову підтримку на реалізацію не менше 56 проекта інститутів громадянського суспільства щорічно. В середньому до зазначених  заходів заплановано долучити 
близько 3212150 молодих осіб. 
 
На 2023-2024 роки на виконання пріоритетних завдань  визначених  Стратегією національно-патріотичного виховання, затвердженою Указом Президента України від 
18.05.2019 № 286 та постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми 
національно-патріотичного виховання на період до 2025 року", планується реалізувати 39 заходів у 2023 році та 43 заходи у 2024 році та на конкурсній основі надати 
фінансову підтримку на реалізацію не менше 39 проектів інститутами громадянського суспільства щорічно. До зазначених заходів/проектів заплановано долучити 
888,9 тис осіб у 2023 році та 972,7 тис осіб у 2024 році. 

КЕКВ/ 
ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 
змін 

Касові видатки/ 
надання кредитів 

Кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2020 

Кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2021 

Зміна кредиторської 
заборгованості 

(6-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок 
коштів 

загального фонду спеціального фонду 

Бюджетні зобов'язання 
(4+6) 

8 9 10 

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках 

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році 
(тис. грн.)

 3 229,5Оплата праці  1 500,0  3 229,52110 

 722,0Нарахування на оплату праці  330,0  722,02120 

 34,2 -34,2  802,7Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

 3 420,7  802,72210 

 3 016,3Оплата послуг (крім комунальних)  22 829,9  3 016,32240 

 17,5Видатки на відрядження  17,52250 

 341,8Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 

 996,9  341,82270 

 199,2Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку 

 4 830,0  199,22282 

 9 084,8Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 

 27 000,0  9 084,82610 

 950,0Соціальне забезпечення  1 000,0  950,02700 

 854,5 -854,5  1 500,0Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

 1 500,0  1 500,03110 



 888,7  19863,8-888,7ВСЬОГО  63 407,5  19863,8

Найменування КЕКВ/ 
ККК 

2021 рік 

затверджені 
призначення 

кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2021 

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

2022 рік 

граничний обсяг можлива кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2022 
(4-5-6) 

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов'язань 
(8-10) 

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов'язань 
(3-5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(тис. грн.) 
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках 

 4 120,3  6 309,72110 Оплата праці  4 120,3  6 309,7

 906,5  1 388,12120 Нарахування на оплату праці  906,5  1 388,1

 2 540,4  5 257,02210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

 2 540,4  5 257,0

 19 214,0  24 017,82240 Оплата послуг (крім комунальних)  19 214,0  24 017,8

 32,4  135,22250 Видатки на відрядження  32,4  135,2

 1 080,6  1 167,02270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  1 080,6  1 167,0

 10 754,4  11 806,02282 Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 

 10 754,4  11 806,0

 33 500,0  28 500,02610 Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям) 

 33 500,0  28 500,0

 1 000,0  1 000,02700 Соціальне забезпечення  1 000,0  1 000,0

 5,0  5,02800 Інші поточні видатки  5,0  5,0

 2 000,2  310,73110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

 2 000,2  310,7

 75 153,8  79 896,5 79 896,5ВСЬОГО  75 153,8

КЕКВ/ 
ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 
змін 

Касові видатки/ 
надання кредитів 

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2020 

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2021 

Очікувана дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 
заборгованості 

8 9 

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках 
(тис. грн.)

ВСЬОГО 



 

№ 
з/п 

Найменування Статті (пункти) 
нормативно- 

правового акта 

Обсяг видатків/надання 
кредитів, необхідний для 

виконання статей (пунктів) 
(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання 
кредитів, врахований у 

граничному обсягу 
(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання  
кредитів, не забезпечений 

граничним обсягом 
(тис.грн.) 

(4-5) 

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) 
нормативно-правового акта в межах граничного обсягу 

1 2 3 4 5 6 7 

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду 

 113 496,9Закон України від 27.04.2021 № 1414-IX "Про 
основні засади молодіжної політики" 

Стаття 23  2   113 496,9 Виділити асигнування відповідно до потреби 

ВСЬОГО  113 496,9  113 496,9

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році 

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік бюджетних 
призначень 

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році 

Джерелом отримання додаткових коштів державною установою "Всеукраїнський молодіжний центр" у 2020 році по спеціальному фонду за іншими джерелами 
власних надходжень було отримання   благодійних внесків, грантів та дарунків на суму 323 187,70 грн, в т.ч. в готівковій формі: 8 340,50 грн ( витрачені на 
придбання ліцензійного доступу онлайн сервісу  G Suite Enterprice - 6 340,50 грн, придбання замінного картриджу Xerox-1 410,00 грн та придбання масок медичних 
-590,00 грн); у натуральній формі: 314 847,20 грн (7 533,00 грн - право ліцензійного використання шріфтфв Noir Pro; 702,20 грн - книги від Українського інституту 
національної пам'яті; 306 612,00 грн - програмний засіб веб портал muv.in.ua).                                        
В 2021 надходження до спецфонду не заплановані 

Міністр молоді та спорту України Вадим ГУТЦАЙТ 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

Юрій МУЗИКА Директор департаменту економіки 
та фінансів 

(підпис) (прізвище та ініціали) 


