
 

 

Додаток 3  

до Методики  

 

ФОРМИ 

для оцінки ефективності виконання Програми  

за економічними показниками  

 

Строк виконання Програми: 2021–2025 рр.  

Державним замовником Програми визначено Міністерство молоді та спорту 

України, виконавці Програми – центральні та місцеві органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування. 

 

Таблиця 3.1 

Розрахунок інтегрованого показника фінансування програмних заходів (ІПФПЗ)  

для Державної цільової соціальної програми «Молодь України»  

на 2021–2025 роки  

за підсумками 20__ року 

 

Джерела фінансування 

Плановий 

обсяг, тис. 

грн  

Фактичний обсяг, 

тис. грн  

ІПФПЗ 

 складові 

1 2 3 4 

Фінансування 

Програми 
   

Вагове значення 1   

Вагове значення 2   

Державний бюджет     

Інші джерела     

Місцеві бюджети     

Інші джерела     

  

Тобто, інтегрований показник фінансування Програми становить: 

К-20_ (рік) = x. 
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Таблиця 3.2 

 

Результативність виконання Державної цільової соціальної програми  

«Молодь України» на 2021–2025 роки  

за підсумками 20__ року 

 
№  Завдання програми Фінансування, тис. грн Ступінь виконання 

фінансування видів 

соціальних заходів 
план факт 

1 2 4 5 3 

1 Підвищення рівня компетентностей 

молоді, у тому числі громадянських 
   

2 Підвищення рівня культури 

волонтерства серед молоді 
   

3 Активізація залучення молоді до 

процесів ухвалення рішень 
   

4 Зміцнення соціальної згуртованості 

молоді 
   

5 Виконання  програм для підготовки 

фахівців, які працюють з молоддю, у 

тому числі програми «Молодіжний 

працівник» 
  

 

6 Забезпечення функціонування 

молодіжних центрів 
   

7 Сприяння створенню умов для розвитку 

спроможності інститутів громадянського 

суспільства для досягнення завдань 

Програми 
  

 

8 Здійснення експертно-аналітичних, 

інформаційних та підсумкових 

оціночних заходів 
  

 

9 Здійснення міжнародного молодіжного 

співробітництва 
   

 Усього за Програмою    

 Середнє виконання фінансування 

видів соціальних заходів Програми 
   

 
 

 



Таблиця 3.3 

 

Розрахунок економічного ефекту реалізації соціальних заходів та завдань Державної цільової соціальної програми  

«Молодь України» на 2021–2025 роки  

за підсумками 20__ року 

 
Завдання Назва показника Оди-

ниці 

виміру 

Значення 

показника 

Фінансування, тис. 

грн 

Індекси 

економічного 

ефекту 

реалізації 

соціальних 

заходів та 

завдань  

факт прогноз план факт 

1 . Підвищення рівня 

компетентностей молоді, у 

тому числі громадянських 

Частка молоді, охопленої заходами 

відповідно до завдання, у загальній 

чисельності молоді в Україні 

%   

   

2. Підвищення рівня 

культури волонтерства 

серед молоді 

Частка молоді, яка бере участь у 

волонтерській діяльності, у загальній 

чисельності молоді в Україні 

%   

   

3. Активізація залучення 

молоді до процесів 

ухвалення рішень 

Частка молоді, охопленої заходами 

відповідно до завдання, у загальній 

чисельності молоді в Україні 

%   

   

4. Зміцнення соціальної 

згуртованості молоді 

Частка молоді, охопленої заходами 

відповідно до завдання, у загальної 

чисельності молоді в Україні 

%   

   

5. Виконання  програм для 

підготовки фахівців, які 

працюють з молоддю, у 

тому числі програми 

«Молодіжний працівник» 

Частка підготовлених фахівців, які 

працюють з молоддю, у загальній 

кількості фахівців, які працюють з 

молоддю в Україні 

%   

   

6. Забезпечення 

функціонування 

молодіжних центрів 

Частка молоді, охопленої заходами 

молодіжних центрів, у загальній 

чисельності молоді в Україні 

%   
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7. Сприяння створенню 

умов для розвитку 

спроможності інститутів 

громадянського 

суспільства для досягнення 

завдань Програми 

Частка дітей та молоді, охопленої 

заходами молодіжних та дитячих 

громадських організацій, у загальній 

чисельності молоді в Україні 

%   

   

8. Здійснення експертно-

аналітичних, 

інформаційних та 

підсумкових оціночних 

заходів 

Частка молоді, поінформованої щодо 

здійснення державної молодіжної 

політики, у загальній чисельності молоді 

в Україні 

%   

   

9. Здійснення 

міжнародного молодіжного 

співробітництва 

Частка молоді, яка взяла участь у 

програмах та заходах у рамках 

міжнародного молодіжного 

співробітництва, у загальній чисельності 

молоді в Україні 

%   

   

 
Індекси економічного ефекту реалізації соціальних заходів та завдань, ti

EI   

Інтегрований показник економічного ефекту реалізації програми, t

EI   

Інтегрований показник економічного ефекту реалізації програми у відсотках,  t

EI ,%   

 

Таким чином, індекс економічного ефекту реалізації соціальних заходів та завдань за програмою у 20__ році має 

значення x. 

 



Таблиця 3.4 

 

Економічні показники оцінки ефективності виконання  

Державної цільової соціальної програми «Молодь України»  

на 2021–2025 роки  

за підсумками 20__ року 

 

Назва показника 
Символ 

визначення 

Одиниці 

виміру 

Значення за 

підсумками 

20__ року 

Інтегрований показник фінансування 

програми 

Kt   

Індекси економічного ефекту реалізації 

соціальних заходів та завдань 

It
E   

Інтегрований показник економічного 

ефекту 

It
E% %  

Інтегрований показник економічного 

виконання програми 

t

екI    

Інтегрований показник економічного 

ефекту реалізації програми за річний 

період у відсотках  

t

еI % кон,  % 

 

Інтегрований показник соціального 

виконання програм 

t

соцI   

 

Інтегрований показник результативності 

виконання програми  

tR   

 

Інтегрований показник результативності 

виконання програми у відсотках 

lR%  % 

 

 

Отже, Інтегрований показник результативності виконання Програми 

дорівнює: 
tR = x 

Інтегрований показник результативності виконання програми у відсотках 

дорівнює: 
lR% = x % 
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