
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

205 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -

0615061

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 0,00

1

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів Усього

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту                                                                                 

наказ відділу  освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської 

ради  від 04.02.2019 р.  № 29     

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 205 000,00 гривень та

(найменування відповідального виконавця)

3 0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(КТПКВК МБ)

 розпорядження  міського голови  

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04 лютого 2019 р._№__12-р______________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради0600000

(найменування головного розпорядника)

2. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(КТПКВК МБ)

0610000

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України, Бюджетний кодекс України ,Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік" Наказ Міністерства  фінансів  України  від 26.08.2014 р.  №836  "Про деякі 

питання   запровадження програмно-цільового  методу складання та  виконання місцевих  бюджетів", наказ  Міністерства молоді і спорту України  від 23.11.2016 р.  №4393  "Про 

затвердження Типового  переліку  бюджетних  програм  та результативних  показників  їх виконання  для  місцевих  бюжетів  у  сфері  фізичної  культури   і спорту ",рішення сесії 

Баштанської  міської ради №16  від21.12.2018 р. "Про міський бюджет Баштанської  міської ради на 2019  рік",

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоровя населення "Спорт для всіх" та проведення фізично-масових заходів серед населення регіону

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2



0,00

Спеціальний фонд Усього

5 6 7

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

1 0,00 0,00205 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку

205 000,00

Напрями використання бюджетних коштів

2 4

Начальник  відділу  освіти ,молоді  та спорту виконавчого 

комітету Баштанської  міської  ради

Зеркаліна Г.Р.

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

Усього

0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показник

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності , проведення масових фізкультурно- 

оздоровчих  і спортивних заходів

3

1 3

Усього

6

УСЬОГО

42

Усього

Загальний фонд

(грн)

205 000,00 0,00 0,00 205 000,00

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

1 5

(підпис) (ініціали і прізвище)

32 4

(ініціали і прізвище)

затрат

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради

Євдощенко С.В.

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

0,00 1,00

0
кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що 

проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`, од.

№ з/п

од. програма 45,00 0,00 45,00

0 кількість місцевих ЦФЗН `Спорт для всіх`, од. од. програма 1,00

0,00

0
кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у 

розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`, людино-

день.

од. розрахунок 1 400,00 0,00 1 400,00

продукту

0,00

0
середні витрати на утримання одного ЦФЗН `Спорт для всіх`, грн

грн. розрахунок 4 555,00 0,00 4 555,00

ефективності


