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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 2023-2025 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 
Активне 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 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"; 
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 2021-2023 роках 

Код Найменування 2021 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний 
фонд 

разом 
(3+4) 

2022  рік (затверджено) 2023 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  124 896,5  41 768,1 48 522,1  41 768,1 124 896,5  48 522,1

250201 Х  0,0 Х Х Благодійні внески, гранти та дарунки 

ВСЬОГО  48 522,1  48 522,1  124 896,5  124 896,5  41 768,1  41 768,1

Разом надходжень  48 522,1  48 522,1  124 896,5  124 896,5  41 768,1  41 768,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках 

Код Найменування 2024 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 
фонд 

разом 
(3+4) 

2025  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 

ВСЬОГО 

Разом надходжень 

КЕКВ Найменування 2021 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2022 рік (затверджено) 2023 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 2021-2023 роках 
(тис. грн.) 

2110  4 120,1  12 490,3  8 595,3 4 120,1  12 490,3  8 595,3Оплата праці 

2120  901,4  2 747,8  1 890,9 901,4  2 747,8  1 890,9Нарахування на оплату праці 

2210  2 388,1  7 440,5  3 345,0 2 388,1  7 440,5  3 345,0Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

2240  11 372,9  26 722,1  12 388,9 11 372,9  26 722,1  12 388,9Оплата послуг (крім комунальних) 

2250  26,3  306,6  187,7 26,3  306,6  187,7Видатки на відрядження 



2270  211,7  1 449,3  1 449,3 211,7  1 449,3  1 449,3Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 

2282  2 624,2  42 518,2  4 706,0 2 624,2  42 518,2  4 706,0Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 

2610  23 925,3  28 500,0  8 200,0 23 925,3  28 500,0  8 200,0Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям) 

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

2800  53,4  5,0  5,0 53,4  5,0  5,0Інші поточні видатки 

3110  1 898,7  1 716,7 1 898,7  1 716,7Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

ВСЬОГО  48 522,1  48 522,1  124 896,5  124 896,5  41 768,1  41 768,1

2021 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2022 рік (затверджено) 2023 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 2021-2023 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

2024 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2025 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 2024 і 2025 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

2024 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2025 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  2024 і 2025 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 



Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

2023 рік (проект) 

загальний  
фонд 

9 10 

спеціальний  
фонд 

разом 
(3+4) 

11 

2022 рік (затверджено) 

загальний 
 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 
(3+4) 

8 

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках 
(тис. грн.)

5 4 3 2 1 

разом 
(3+4) 

спеціальний фонд загальний  
фонд 

2021 рік (звіт) Напрями використання бюджетних коштів №  
з/п 

 1   6 938,1  6 938,1Здійснення всеукраїнських та 
міжнародних заходів у молодіжній 
сфері, виконання яких покладено на 
Мінмолодьспорт 

 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  4 600,0 14 350,0  4 600,0

 2   1 000,0  1 000,0Виплата премії Кабінету Міністрів 
України за особливі досягнення 
молоді у розбудові України 

 1 001,5  1 000,0 1 001,5  1 000,0

 3   2 263,7  2 263,7Обміни 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 - 

 11 000,0  4 700,0 11 000,0  4 700,0

 4   16 159,5  16 159,5Надання 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" 

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

 19 500,0  3 600,0 19 500,0  3 600,0



 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  5 000,0 9 742,7  5 000,0

 5   6 097,1  6 097,1Здійснення заходів з 
національно-патріотичного виховання 
відповідно до Стратегії 
національно-патріотичного виховання, 
виконання яких покладено на 
Мінмолодьспорт 

 6   7 765,8  7 765,8Надання фінансової підтримки на 
реалізацію проектів 
національно-патріотичного виховання, 
розроблених інститутами 
громадянського суспільства 

 9 000,0  4 600,0 9 000,0  4 600,0

 8   8 297,9  8 297,9Забезпечення діяльності державної 
установи "Всеукраїнський 
молодіжний центр" (далі - ДУ "ВМЦ") 

 15 302,3  13 609,8 15 302,3  13 609,8

 9  Забезпечення діяльності Українського 
молодіжного фонду (далі - УМФ) 

 45 000,0  4 658,3 45 000,0  4 658,3

ВСЬОГО  48 522,1  48 522,1  124 896,5  124 896,5  41 768,1  41 768,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках 

2025 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 

2024 рік (прогноз) Напрями використання бюджетних коштів №  
з/п 

ВСЬОГО 

7. Результативні показники бюджетної програми 

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках 

Джерело інформації 

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

2023 рік (проект) 2022 рік (затверджено) 2021 рік (звіт) Одиниця виміру Показники №  
з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(тис. грн.) 

затрат 

 56,0од. Календарний план щодо 
реалізації заходів 
державної політики у 
молодіжній сфері, творчі 
звіти 

 21,0Кількість всеукраїнських та міжнародних заходів, спрямованих на 
виконання завдань ДЦСП "Молодь України" 

 1  



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

 43,0Кількість заходів, спрямованих на підвищення рівня активності 
молоді та її інтеграції в суспільне життя, всього, у тому числі: 

 2  

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

 27,0Кількість освітньо-виховних заходів (тренінгів, семінар-тренінгів, 
семінарів, таборів, акцій), у тому числі: 

 3  

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

 7,0кількість заходів (семінар-тренінгів,тренінгів), проведених ДУ 
"ВМЦ" 

 4  

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

 14,0Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (форумів, акцій), 
у тому числі: 

 5  

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

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

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

 2,0Кількість експертно-аналітичних заходів (доповідь, 
репрезентативне соціологічне дослідження, опитування, 
моніторинг) 

 7  

 28,0од. Календарний план заходів 
щодо 
національно-патріотичного 
виховання молоді, творчі 
звіти 

 13,0Кількість всеукраїнських та міжнародних заходів з реалізації 
національно-патріотичного виховання молоді, спрямованих на 
виконання завдань ДЦСП НПВ 

 8  

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

 26,0Кількість заходів з реалізації національно-патріотичного 
виховання, всього, у тому числі: 

 9  

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

 12,0Кількість освітньо-виховних заходів (семінарів-тренінгів, 
вишколів, акцій, таборів, форумів, семінарів) 
національно-патріотичного виховання, у тому числі: 

 10  

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

 11,0Кількість інформаційно-просвітницьких заходів 
(семінарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій, конференцій, таборів, 
семінарів) національно-патріотичного виховання, у тому числі: 

 11  



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

 1,0кількість заходів (конференцій), проведених ДУ "ВМЦ"  12  

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

 2,0Кількість культурологічних заходів (фестивалів) 
національно-патріотичного виховання молоді 

 13  

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

 1,0Кількість експертно-аналітичних заходів (репрезентативне 
соціологічне дослідження) національно-патріотичного виховання 

 14  

 35,0од. Рішення Ради обмінів, 
Календарний план щодо 
реалізації заходів 
державної політики у 
молодіжній сфері, творчі 
звіти 

 16,0  16,0Кількість проектів з молодіжних обмінів  15  

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

 10,0Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських 
організацій, які підтримані конкурсною комісією для виконання 
завдань ДЦСП "Молодь України" 

 16  

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

 54,0Кількість проектів молодіжних ти дитячих громадських 
організацій, які підтримані конкурсною комісією, у тому числі: 

 17  

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

 52,0Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських 
організацій, спрямованих на підвищення рівня компетентностей 
молоді, у тому числі громадянських 

 18  

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

 1,0Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських 
організацій, спрямованих на підвищення рівня культури 
волонтерства серед молоді 

 19  

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

 1,0Кількість проектів молодіжних та дитячих  громадських 
організацій, спрямованих на активізацію залучення молоді до 
процесів ухвалення рішень 

 20  



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

 6,0Кількість освітньо-виховних заходів, які будуть проведені МО 
"Пласт" (вишколів, ігор, конференцій, семінарів, 
семінарів-тренінгів, тренінгів, таборів) 

 21  

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

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

 22  

 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 

 23  

 1,5тис.грн. Внутрішній господарський 
облік 

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

 24  

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

 14,0Кількість проектів національно-патріотичного виховання 
розроблених інститутами громадського суспільства, спрямованих 
на досягнення завдань ДЦСП НПВ, які підтримані конкурсною 
комісією 

 25  

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

 34,0Кількість проектів національно-патріотичного виховання 
інститутів громадянського суспільства, які підтримані конкурсною 
комісією 

 26  

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

 6,0Кількість проектів національно-патріотичного виховання, 
розроблених інститутами громадянського 
суспільства,спрямованих на формування української 
громадянської ідентичності у населення на основі 
суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, 
воля, соборність, гідність) 

 27  

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

 7,0Кількість проектів національно-патріотичного виховання, 
розроблених інститутами громадянського суспільства, для 
спрямованих на популяризацію та збереження культурної 
спадщини та культурних цінностей України 

 28  

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

 8,0Кількість проектів національно-патріотичного виховання, 
розроблених інститутами громадянського суспільства,  
спрямованих на підвищення рівня знань про видатних осіб 
українського державотворення, борців за незалежність України 

 29  

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

 1,0Кількість проектів національно-патріотичного виховання, 
розроблених інститутами громадянського суспільства, 
спрямованих на донесення до закордонних українців змісту (суті) 
українських суспільно-державних (національних) цінностей та 
поглиблення співпраці з представниками закордонних українців 

 30  

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

 3,0Кількість проектів національно-патріотичного виховання, 
розроблених інститутами громадянського суспільства, 
спрямованих на підвищення ролі української мови як національної 
цінності та важливого атрибута національної ідентичності, 
подолання мовнокультурної меншовартості українців 

 31  



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

 9,0Кількість проектів національно-патріотичного виховання, 
розроблених інститутами громадянського суспільства, 
спрямованих на збільшення чисельності молоді, готової до 
виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної 
цілісності України 

 32  

 30,0од. Штатний розпис  20,0  30,0Кількість штатних посад працівників ДУ "ВМЦ"  33  

 116,0од. План роботи, звіт про 
роботу центру, 
статистична звітність 

 126,0  116,0Кількість молодіжних заходів, проведених ДУ "ВМЦ"  34  

од. Кошторис витрат  1 282,0Вартість транспортного засобу, придбаного ДУ "ВМЦ"  35  

 20,0од. Штатний розпис  10,0Кількість штатних посад працівників УМФ  36  

 100,0од. План роботи, звіт про 
роботу центру, 
статистична звітність 

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

 37  

продукту 

 70 625,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 17 825,0Кількість учасників , які взяли участь у всеукраїнських та 
міжнародних заходах, спрямованих на виконання завдань ДЦСП 
"Молодь України" 

 1  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 2 204,0Кількість 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  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 205,0кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"  3  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 36 099,0Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів 
(форумів, акцій), спрямованих на підвищення рівня активності 
молоді та її інтеграції в суспільне життя, у тому числі: 

 4  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 11 179,0кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"  5  

од. 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 - 100 
од., інформаційних матеріалів - 450 од., брошур - 450 од., 
друкованих книг - 100 од.) 

 6  

 402 160,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 177 260,0Кількість учасників всеукраїнських та міжнародних заходів з 
реалізації національно-патріотичного виховання, спрямованих на 
виконання завдань ДЦСП НПВ 

 7  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 81 000,0Кількість учасників освітньо-виховних заходів 
(семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, таборів, форумів, семінарів) 
національно-патріотичного виховання, у тому числі: 

 8  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 153 000,0Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів 
(семінарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій, конференцій, таборів, 
семінарів) національно-патріотичного виховання, у тому числі: 

 9  



осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 10 000,0кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"  10  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 85 000,0Кількість учасників культурологічних заходів (фестивалів) 
національно-патріотичного виховання 

 11  

 1 395,0осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 431,0  590,0Кількість учасників молодіжних обмінів  12  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 180 900,0Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих 
громадських організацій, спрямовиними на виконання завдань 
ДЦСП "Молодь України" 

 13  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 1 068 800,0Кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих 
громадських організацій, спрямованими на підвищення рівня 
компетентностей молоді, у тому числі громадянських 

 14  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 23 700,0Кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих 
громадських організацій, спрямованими на підвищення рівня 
культури волонтерства серед молоді 

 15  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 17 300,0Кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих 
громадських організацій, спрямованими на активізацію залучення 
молоді до процесів ухвалення рішень 

 16  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові звіти 

 550,0Кількість учасників, охоплених освітньо-виховними заходами МО 
"Пласт" (акцій, вишколів, ігор, конференцій, семінарів, 
семінарів-тренінгів, таборів, тренінгів) 

 17  

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

 179 900,0Кількість учасників, охоплених проектами 
національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 
громадського суспільства,спрямованими на виконання завдань 
ДЦСП НПВ, які підтримані конкурсною комісією 

 18  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 83 000,0Кількість учасників охоплених проектами інститутів 
громадянського суспільства, спрямованими на формування 
української громадянської ідентичності у населення на основі 
суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, 
воля, соборність, гідність) 

 19  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 64 000,0Кількість учасників охоплених проектами інститутів 
громадянського суспільства, спрямованими на популяризацію та 
збереження культурної спадщини та культурних цінностей 
України 

 20  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 116 000,0Кількість учасників охоплених проектами інститутів 
громадянського суспільства,  спрямованими на підвищення рівня 
знань про видатних осіб українського державотворення, борців за 
незалежність України 

 21  



осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 28 000,0Кількість учасників охоплених проектами інститутів 
громадянського суспільства, спрямованими на донесення до 
закордонних українців змісту (суті) українських 
суспільно-державних (національних) цінностей та поглиблення 
співпраці з представниками закордонних українців у сфері 
національно-патріотичного виховання 

 22  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 14 000,0Кількість учасників охоплених проектами інститутів 
громадянського суспільства, спрямованими на підвищення ролі 
української мови як національної цінності та важливого атрибута 
національної ідентичності, подолання мовнокультурної 
меншовартості українців 

 23  

осіб Кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі звіти 

 65 000,0Кількість учасників охоплених проектами інститутів 
громадянського суспільства, спрямованими на збільшення 
чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту 
незалежності та територіальної цілісності України 

 24  

осіб Статистична звітність  479 429,0Кількість молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про наявні 
можливості  для молоді 

 25  

од. План роботи, звіт про 
роботу центру 

 19,0Кількість видів інформаційно-методичних матеріалів для розвитку 
молодіжних центрів, розповсюджених ДУ "ВМЦ" 

 26  

осіб План роботи, звіт про 
роботу центру 

 14 141,0Кількість учасників, які взяли участь у заходах, проведених ДУ 
"ВМЦ" в партнерстві з установами та організаціями, що працюють 
з молоддю 

 28  

од. Договір, видаткова 
накладна 

 1,0Кількість транспортрих засобів, придбаних ДУ "ВМЦ"  29  

 54,0од. Статистична звітність  58,0Кількість розроблених ДУ "ВМЦ" інформаційно-методичних 
матеріалів у рамках реалізації ним молодіжних заходів 

 30  

 6,0од. Кошторис витрат Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, 
придбаного ДУ "ВМЦ" 

 31  

 25,0од. Кошторис витрат Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки 
(комп'ютерів, серверного обладнання та оргтехніки) Українським 
молодіжним фондом 

 32  

од. Статистична звітність  38,0Кількість інформаційних кампаній та відеоматеріалів розроблених 
ДУ "ВМЦ" 

 47  

ефективності 

 203,2грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

 258,1Середні 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 

 1 455,2Середні 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 

 2  

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

 85,8Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в 
інформаційно-просвітницьких заходах (форумів, акцій), 
спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її 
інтеграції в суспільне життя 

 3  



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

 278,8Середні витрати на один експертно-аналітичний захід, 
спрямований  на підвищення рівня активності молоді та її 
інтеграції в суспільне життя 

 4  

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

 70,1Середні витрати на тиражування одного примірника 
інформаційних матеріалів за результатами експертно-аналітичних 
заходів 

 5  

 24,2грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

 28,2Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у 
всеукраїнських та міжнародних заходах з реалізації 
національно-патріотичного виховання молоді, спрямованих на 
виконання завдань ДЦСП НПВ 

 6  

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

 27,9Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в 
освітньо-виховних заходах (семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, 
таборів, форумів, семінарів) національно-патріотичного виховання 
молоді 

 7  

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

 16,9Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в 
інформаційно-просвітницьких заходах (семінарів-тренінгів, ігор, 
вишколів, акцій,  конференцій, таборів, семінарів) 
національно-патріотичного виховання молоді 

 8  

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

 9,8Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в 
культурологічних заходах (фестивалів) національно-патріотичного 
виховання молоді 

 9  

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

 414,9Середні витрати на один експертно-аналітичний захід 
національно-патріотичного виховання молоді 

 10  

 7 885,3грн. Календарний план  
реалізації заходів, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
заходів, творчі та 
фінансові звіти 

 5 252,1  7 966,1Середні витрати на одного учасника молодіжних обмінів  11  



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

 19,9Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в 
проектах молодіжними та дитячих громадських організаціях, 
спрямованих на виконання завдань ДЦСП "Молодь України" 

 12  

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

 14,3Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на 
підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі 
громадянських 

 13  

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

 16,4Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
молодіжних громадських організацій, спрямованих на підвищення 
рівня культури волонтерства серед молоді 

 14  

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

 17,3Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
молодіжних громадських організацій, спрямованих на активізацію 
залучення молоді до процесів ухвалення рішень 

 15  

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

 430,3Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в 
освітньо-виховних заходах МО "Пласт" (акцій, вишколів, ігор, 
конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, таборів, тренінгів) 

 16  

 22,3грн. Календарний план надання 
державної підтримки, 
кошториси витрат, 
положення про проведення 
проектів, підсумкові та 
фінансові звіти 

 25,6Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в 
проектах національно-патріотичного виховання, розроблених 
інститутами громадського суспільства, спрямованими на 
виконання завдань ДЦСП НПВ 

 17  

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

 16,2Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 
громадянського суспільства, спрямованих на формування  
української громадянської ідентичності у населення на основі 
суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, 
воля, соборність, гідність) 

 18  



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

 25,6Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 
громадянського суспільства,спрямованих на популяризацію та 
збереження культурної спадщини та культурних цінностей 
України 

 19  

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

 19,4Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 
громадянського суспільства, спрямованих на підвищення рівня  
знань про видатних осіб українського державотворення, борців за 
незалежність України 

 20  

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

 16,7Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 
громадянського суспільства, спрямованих на підвищення ролі 
української мови як національної цінності та важливого атрибута 
національної ідентичності, подолання мовнокультурної 
меншовартості українців 

 21  

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

 25,1Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 
громадянського суспільства, спрямованих на донесення до 
закордонних українців змісту (суті) українських 
суспільно-державних (національних) цінностей та поглиблення 
співпраці з представниками закордонних українців у сфері 
національно-патріотичного виховання 

 22  

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

 26,3Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах 
національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 
громадянського суспільства,  спрямованих на збільшення  
чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту 
незалежності та територіальної цілісності України 

 23  

 127 237,9грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

 117 325,9Середні витрати на 1 молодіжний захід, проведений ДУ "ВМЦ"  24  

грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

 350 795,3Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ДУ 
"ВМЦ",  в тому числі 

 25  

грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

 17 167,1середньомісячна заробітна плата 1 працівника ДУ "ВМЦ"  26  

 306 821,8грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

Середній розмір бюджетного гранту у сфері молодіжної політики  27  

 56 240,0грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та 
оргтехніки УМФ 

 28  

 51 783,3грн. Внутрішньогосподарський 
облік 

Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та 
оргтехніки  ДУ "ВМЦ" 

 29  

якості 

відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 11,2Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та 
інтеграції в суспільне життя, від загальної кількості молоді в 
Україні 

 1  



відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 10,8Відсоток 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  

осіб Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 338,0Кількість молоді, залученої до заходів, спрямованих на розвиток 
волонтерства в України 

 3  

відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 1,6Відсоток населення, яке долучиться до розвитку 
національно-патріотичного виховання  шляхом формування 
єдиної  національної системи цінностей, від загальної кількості 
населення в Україні 

 4  

відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 4,8Відсоток молоді, якій надано інформацію про наявні можливості 
для молоді   ДУ "ВМЦ", від загальної кількості молоді в Україні 

 5  

відс. Звіт ДУ "ВМЦ"  87,5Збільшення кількості  молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію 
про можливості розвитку, у порівнянні з минулим роком 

 6  

 21,7відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 5,3Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та 
інтеграції в суспільне життя шляхом участі у реалізації ДЦСП 
"Молодь України",  від загальної кількості молоді в Україні 

 7  

 1,9відс. Творчі та підсумкові звіти, 
статистична звітність 

 0,9Відсоток населення України охопленого заходами (проектами) 
національно-патріотичного виховання, які формують українську 
громадянську ідентичність, шляхом участі у реалізації ДЦСП 
НПВ, від загальної кількості населення 

 8  

 330 000,0осіб Звіт про роботу ДУ 
"ВМЦ", статистична 
звітність 

 330 000,0Кількість молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про наявні 
можливості для молоді 

 9  

 303,0відс. Звіт ДУ "ВМЦ"  303,0  303,0Кількість молодіжних центрів, що отримують методичне та 
інформаційне забезпечення від ДУ "ВМЦ" 

 10  

 4,9відс. Звіт Відсоток молоді, охопленої проектами УМФ, від загальної 
кількості молоді в Україні 

 12  

№  
з/п 

Показники Одиниця виміру 2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз) 

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд 

Джерело інформації 

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках 

8 7 6 5 4 3 2 1 

(тис. грн.) 

8.  Cтруктура видатків на оплату праці 

2021 рік (звіт) Найменування 

загальний  
фонд 

спеціальний фонд 

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект) 

загальний  
фонд 

спеціальний фонд спеціальний  
фонд 

загальний  
фонд 

2024 рік (прогноз) 2025 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  1 628,3  5 195,6  3 852,5

2. Стимулюючі доплати та надбавки  814,1  2 216,3  1 838,7
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3. Премії  1 542,0  4 337,5  2 487,2

4. Матеріальна допомога  135,7  740,9  416,9

ВСЬОГО  4 120,1  12 490,3  8 595,3

№ 
з/п 

Категорії працівників 

1 2 

2024 рік  

13 14 

2025 рік  

15 16 

2021 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд 

3 5 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

2022 рік (план) 

загальний фонд спеціальний фонд 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

4 6 7 8 9 10 

2023 рік 

11 12 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах 

 15,00  25,00  10,00   11,00 Адміністративний персонал  1  

 25,00  25,00  10,00   19,00 Спеціалісти  2  

 40,00  50,00  20,00   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 

2023 рік (проект) 

9 8 

спеціальний 
фонд 

  загальний фонд 

2022 рік (затверджено) 

7 6 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2021 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 2021-2023 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   105 152,3  33 659,1  31 168,1

- 
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   18 742,7  13 863,0  9 600,0

Примітка: 

 47 522,1  123 895,0  40 768,1ВСЬОГО 



10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках 

№ 
з/п 

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

1 2 3 4 5 

2024 рік (прогноз) 

  загальний фонд спеціальний фонд 

6 7 

2025 рік (прогноз) 

  загальний  
фонд 

спеціальний 
фонд 

8 9 

(тис. грн.) 

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році,  
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки 

2021 рік 
З метою створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в України, її участі та інтеграції у суспільне життя в рамках реалізації Державної 
цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки" (далі - Державної цільової програми), у 2021 році проведено заходи, спрямовані на: 
підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських: проведення 8 заходів, до яких залучено 35 700 осіб; 
підвищення рівня культури волонтерства серед молоді: проведення 3 заходи, до яких залучено 338 осіб; 
активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень: проведення 8 заходів, до яких залучено 550 осіб;  
виконання програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі програми "Молодіжний працівник": проведено 8 заходів, до яких залучено 1000 
осіб, у тому числі проведено 6 спеціалізованих та 30 етапів базового тренінгу, до яких залучено 750 осіб, та Всеукраїнський форум молодіжних працівників та 
працівниць, до якого залучено 250 осіб; 
навчання представників молодіжних центрів для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності: проведено 9 заходів, до яких залучено 436 осіб; 
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 до яких залучено 75 осіб; 
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 міжнародного молодіжного співробітництва: проведення 1 заходу, до якого залучено 200 молодих людей; 
зміцнення соціальної згуртованості молоді: реалізація 16 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 долучилось 431 молодих людей з України, Польщі та Литви; 
сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства через надання фінансової підтримки для реалізації 54 проекту, 36 
молодіжних та дитячих громадських організацій - переможців конкурсу проектів Мінмолодьспорту, які охоплять 1 109 800 молодих людей; 
проведення всеукраїнських заходів молодіжної організації "Пласт - Національна скаутська організація України" (6 заходів за участі близько 550 осіб). 
Крім того, 20 молодих людей отримали премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України в розмірі 50 тис. грн. 
 
У 2021-му році ДУ "Всеукраїнський молодіжний центр" активно працював над збільшенням кількості інформаційних матеріалів для молоді та молодіжних центрів. За 
вказаний період надано інформаційно-методичне забезпечення для 303-м молодіжних центрам, розробивши 19 видів інформаційно-методичних матеріалів. Крім того, 
ВМЦ  розробив 38 видів інформаційних кампаній та відеоматеріалів актуальних для молоді, в результаті роботи ВМЦ 479 429 молоді було проінформовано про наявні  
можливості для задоволення її потреб. Крім того, була почата робота над інтенграцією програми "Ефективий менеджмент молодіжних центрів" для покращення роботи 
молодіжних центрів. Також були напрацьовані, спільно з інститутами громадянського суспільства, програми з розвитку волонтерства, лідерства, 
національно-патріотичного виховання, мобільності та підприємництва молоді в Україні. Для забезпечення мобільності працівників Центру в роботі з різними 
регіонами України для посилення роботи молодіжних центрів було закуплено транспортний засіб. Створено інформаційний портал ДУ "Всеукраїнський молодіжний 
центр", де розміщується актуальна інформацію про можливості для молоді, інформаційно-методичні матеріали та нормативно-правова база молодіжної політики. 
 



У 2021 році в рамках виконання Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року проведено 26 заходів з них:  
2 заходи, спрямовані на формування української громадянської ідентичності у населення;  
4 заходи, спрямовані на підвищення рівня знань про видатних осіб українського державотворення, борців за незалежність України; 
7 заходів спрямованих на підвищення рівня компетентностей особами, 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;  
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; 
3 заходи, спрямований на налагодження конструктивної взаємодії між суб'єктами національно-патріотичного виховання;  
1 експертно-аналітичний захід (проведення соціологічного дослідження щодо розвитку сфери національно-патріотичного виховання та стану сформованості 
громадянської ідентичності населення України). 
Загальне охоплення населення зазначеними заходами 213 тис. осіб.  
За результатами проведення конкурсного відбору  програм (проектів) національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадського суспільства в 
2021 році реалізовано 34 проекти за пріоритетними напрямками, якими охоплено 370 тис. осіб. 
 
2022 рік 
У 2022 році з урахуванням безпечності місць проведення заходів, безпеки учасників в умовах воєнного стану, планується продовжувати виконання завдань визначених 
Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2021-2025 роки, а саме: 
підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських: проведення 6 заходів; 
виконання програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі програми "Молодіжний працівник": проведення 1 заходу; 
здійснення навчання представників молодіжних центрів для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності: проведення 12 заходів;  
(загалом до проведення зазначених заходів планується залучити понад 29 тис. молодих осіб); 
зміцнення соціальної згуртованості молоді: планується реалізація 16 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, за участі близько 600 молодих осіб з України, Польщі та Литви. 
Також, 18 молодих людей отримають премію за особливі досягнення молоді у розбудові України в розмірі 50 тис. грн. 
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. 
Крім того, з метою підтримки молодіжних проектів, пов'язаних вирішенням критичних питань молоді під час запровадження воєнного стану в Україні, планується 
створити державну установу "Український молодіжний фонд". 
 
У 2022 році ДУ "Всеукраїнський молодіжний центр" продовжує роботу з інформування молоді та розвитку трирівневої системи молодіжних центрів відповідно до 
нового Закону України "Про основні засади молодіжної політики". ДУ "ВМЦ" активно працює над розвитком молодіжних центрів в регіонах, їхнього програмного та 
змістового наповнення, а також допомагає переформатовувати роботу молодіжних центрів відповідно до викликів воєнного часу Здійснюється напрацювання 
методичних матеріалів та рекомендацій стосовно функціонування  молодіжної інфраструктури відповідно до завдань державної молодіжної політики та викликів 
пов'язаних з повномасштабним вторгненням росії. Незважаючи на бюджетні обмеженням пов'язані із воєнним станом в цьому році заплановано створення 20 
матеріалів та рекомендацій, а також проведення 34 інформаційної кампанії з метою інформування молоді та молодіжних центрів стосовно стосовно наявних 
можливостей та подолання існуючих викликів. Для ефективного реагування на гуманітарну кризу та подолання пов'язаних з нею викликів на базі ВМЦ відкрито 
Співдія Хаб Київ та проводиться робота із населенням що постраждала від військової агресії. 
 
У 2022 рік з урахуванням безпечності місць проведення заходів, безпеки учасників в умовах воєнного стану, планується відповідно до Державної цільової соціальної 
програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, реалізувати 18 заходів, з них:  
1 захід, спрямований на налагодження конструктивної взаємодії між суб'єктами національно-патріотичного виховання;  



3 заходи, спрямовані на формування української громадянської ідентичності у населення; 
4 заходи, спрямованих на підвищення рівня компетентностей особами, які працюють у сфері національно-патріотичного виховання;  
6 заходів, спрямованих на збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України; 
2 заходи, спрямованих на підвищення рівня знань про видатних осіб українського державотворення, борців за незалежність України; 
1 захід спрямований на популяризація української мови; 
1 експертно-аналітичний захід (проведення соціологічного дослідження щодо розвитку сфери національно-патріотичного виховання та стану сформованості 
громадянської ідентичності населення України) 
Загальне охоплення населення зазначеними заходами складе 165,2 тис. осіб.  
За результатами проведення конкурсного відбору програм (проектів) національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадського суспільства в 2022 
році заплановано реалізувати 11 проектів за пріоритетними напрямками, якими може буде охоплено 165 тис. осіб. 
 
2023 рік 
У 2023 році з урахуванням нових викликів для молоді пов'язаних з подоланням наслідків військової агресії, планується виконання завдань, визначених Державною 
цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2021-2025 роки, а саме: 
підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських: проведення 7 заходів; 
підвищення рівня культури волонтерства серед молоді: проведення 3 заходів; 
активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень: проведення 2 заходів; 
виконання програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі програми "Молодіжний працівник": проведення 3 заходів; 
забезпечення функціонування молодіжних центрів: проведення 4 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: проведення 2 заходів; 
здійснення експертно-аналітичних, інформаційних та підсумкових оціночних заходів: проведення 1 заходу; 
(загальне охоплення зазначеними заходами складе 11 205 молодих людей); 
зміцнення соціальної згуртованості молоді: реалізація 16 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 590 молодих людей з України, Польщі та Литви;  
сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства через: надання фінансової підтримки для реалізації 10 проектів 
молодіжних та дитячих громадських організацій - переможців конкурсу проектів Мінмолодьспорту, які охоплять  близько 180900 молодих людей;  
 
Пріоритетні завдання планується впроваджувати за напрямами та у партнерстві з організаціями, визначеними у 2022 році. 
Традиційно, 20 молодих людей отримають премію за особливі досягнення молоді у розбудові України в розмірі 50 тис. грн.  
Крім того, з метою підтримки молодіжних проектів, пов'язаних вирішенням критичних питань молоді, враховуючи виклики, пов'язані зі збройною агресією росії проти 
України, буде забезпечено функціонування державної установи "Український молодіжний фонд". Також в рамках реалізації державної політики за підтримки 
міжнародних партнерів планується запустити відповідні конкурси для підтримки актуальних у воєнний та післявоєнний період молодіжних проектів. 
 
У 2023 році ДУ "Всеукраїнський молодіжний центр" планується розвиток нових програм для ефективної роботи молодіжних центрів у воєнний та післявоєнний час, а 
також виконання покладених на Центр завдань з розвитку системи молодіжних центрів, підвищення спроможності молодіжних центрів, просторів та об'єктів 
молодіжної інфраструктури виконувати свої функції у мирний та воєнний час. Також планується 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 створення достатньої кількості інформаційно-методичних матеріалів та інформаційних кампаній, що повинно зберегти охоплення 
молоді та молодіжних центрів охоплених діяльністю ДУ "Всеукраїнський молодіжний центр". Пріоритетним напрямком розвитку на цей період буде розвиток програм 
Всеукраїнського молодіжного центру спрямованих на молодіжні центри по всій території України - Ефективний менеджмент молодіжних центрів. Соціальна 
згуртованість через мобільність молоді, та інші; а також програм з відбудови із залученням молодіжних центрів та організацій громадянського суспільства. 



 
У 2023 році з урахуванням нових викликів для молоді пов'язаних з подоланням наслідків військової агресії, планується продовження виконання пріоритетних завдань 
Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, та реалізувати 14 заходів, з них: 
1 захід, спрямований на налагодження конструктивної взаємодії між суб'єктами національно-патріотичного виховання; 
1 захід, спрямований на формування української громадянської ідентичності у населення; 
6 заходів, спрямованих на підвищення рівня компетентностей особами, які працюють у сфері національно-патріотичного виховання;  
3 заходи, 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 сприяння утвердженню сімейних цінностей та активне залучення сім'ї до процесу національно-патріотичного виховання; 
1 експертно-аналітичний захід (проведення соціологічного дослідження щодо розвитку сфери національно-патріотичного виховання та стану сформованості 
громадянської ідентичності населення України) 
Загальне охоплення населення зазначеними заходами складе 159,5 тис. осіб.  
За результатами проведення конкурсного відбору програм (проектів) національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадського суспільства в 2023 
році заплановано реалізувати 14 проектів за пріоритетними напрямками, якими буде охоплено 179,9 тис. осіб. 

КЕКВ/ 
ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 
змін 

Касові видатки/ 
надання кредитів 

Кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2021 

Кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2022 

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 2021-2022 роках 

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році 
(тис. грн.)

 4 120,1Оплата праці  4 120,3  4 120,12110 

 901,4Нарахування на оплату праці  906,5  901,42120 

 2 388,1Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

 2 540,4  2 388,12210 

 11 372,9Оплата послуг (крім комунальних)  12 794,0  11 372,92240 

 26,3Видатки на відрядження  32,4  26,32250 

 211,7Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 

 1 080,6  211,72270 

 2 624,2Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку 

 4 502,4  2 624,22282 

 23 925,3Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 

 27 401,7  23 925,32610 

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

 53,4Інші поточні видатки  58,5  53,42800 

 1 898,7Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

 1 900,7  1 898,73110 

 48522,1ВСЬОГО  56 337,5  48522,1



Найменування КЕКВ/ 
ККК 

2022 рік 

затверджені 
призначення 

кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2022 

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

2023 рік 

граничний обсяг можлива кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2023 
(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 2022 - 2023 роках 

 12 490,3  8 595,32110 Оплата праці  12 490,3  8 595,3

 2 747,8  1 890,92120 Нарахування на оплату праці  2 747,8  1 890,9

 7 440,5  3 345,02210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

 7 440,5  3 345,0

 26 722,1  12 388,92240 Оплата послуг (крім комунальних)  26 722,1  12 388,9

 306,6  187,72250 Видатки на відрядження  306,6  187,7

 1 449,3  1 449,32270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  1 449,3  1 449,3

 42 518,2  4 706,02282 Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 

 42 518,2  4 706,0

 28 500,0  8 200,02610 Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям) 

 28 500,0  8 200,0

 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

 1 716,73110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

 1 716,7

 124 896,5  41 768,1 41 768,1ВСЬОГО  124 896,5

КЕКВ/ 
ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 
змін 

Касові видатки/ 
надання кредитів 

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2021 

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2022 

Очікувана дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 
заборгованості 

8 9 

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 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 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду 

 6 300,0Постанова 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" 

п. 4.1 Державної цільової 
соціальної програми 
"Молодь України 

 1   6 300,0 Виділити асигнування відповідно до потреби 

 4 742,7Постанова 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" 

п.1, п.3 та п. 4 Державної 
цільової соціальної 
програми 
національно-патріотичного 
виконання до 2025 року 

 2   4 742,7 Виділити асигнування відповідно до потреби 

ВСЬОГО  11 042,7  11 042,7

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 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 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році 

Джерелом отримання додаткових коштів державною установою "Всеукраїнський молодіжний центр" у 2021 році по спеціальному фонду було плата за оренду майна 
бюджетних установ, відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Впродовж 2021 року  кошти були спрямовані на навчання 
працівників та оплату консультаційних, правових послуг на суму 63 650 грн.                          
В 2022 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) 


