
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908

-4 697,32 0,00 -4 697,32

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019  рік

(код)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою
(грн)

ВідхиленняКасові видатки (надані кредити)Затверджено у паспорті бюджетної програми

усього

ЗВІТ

1. 0600000

(код)

2. 0610000

(код)

загальний фонд усьогоспеціальний фондзагальний фондусьогоспеціальний фондзагальний фонд

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(найменування відповідального виконавця)

0810

(найменування бюджетної програми)

3. 0615061

9876

спеціальний фонд

1 5432

183 000,00 0,00 183 000,00 178 302,68 0,00 178 302,68

Напрями використання бюджетних коштів

2 7

0,00

8 9 10

178 302,68 0,00

Усього 0,00

Касові видатки (надані кредити)Затверджено у паспорті бюджетної програми

усьогозагальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

усьогоспеціальний 
фонд

0,000,00 0,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

1

УСЬОГО

3 7654

0,00 178 302,68 -4 697,32 0,00 -4 697,32

178 302,68 -4 697,32 0,00 -4 697,32

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

загальний 
фонд

183 000,00

  (грн)

спеціальний 
фонд

усього

Відхилення

183 000,00 178 302,68
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності , проведення масових 

фізкультурно- оздоровчих  і спортивних заходів1

183 000,00 0,00 183 000,00

6

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

21

Найменування місцевої/регіональної програми

загальний 
фонд

усього

3 4 5

0,00

  (грн)
5. Напрями використання бюджетних коштів

 усьогоспеціальний 
фонд

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

спеціальний 
фонд

8 9 10 11

загальний 
фонд

усього



11 12 13

усьогоспеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фонд
109

N з/п

загальний 
фонд усього

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Костіна Н.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)(підпис)

Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)
Відхилення

0

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого 
комітету Баштанської міської ради

Зеркаліна Г.Р.

затрат
3 4 5 6 7 821

0,00

0

кількість фізкультурно-
масових заходів (у 

розрізі їх видів), що 
проводяться ЦФЗН 

`Спорт для всіх`, од.

од. програма 45 0 45 45 0

1 1 0 1,00 0,00 0,000

кількість місцевих 
ЦФЗН `Спорт для всіх`, 

од.
од. програма 1 0

45,00 0,00 0,00 0,00

0 продукту

1400,00 0,00 0,00 0,00

0 ефективності

0

кількість людино-днів 
проведення 

фізкультурно-масових 
заходів (у розрізі їх 

видів), що проводяться 
ЦФЗН `Спорт для всіх`, 

людино-день.

од. розрахунок 1400 0 1400 1400 0

3962 -104,38 0,00 -104,380

середні витрати на 
утримання одного 

ЦФЗН `Спорт для всіх`, 
грн

грн. розрахунок 4067 0 4067 3962 0


