
2

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

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

1

976 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -

250 000,00 250 000,00

0215061

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 250 000,00

1

150 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку

400 000,00

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів

1 54

Завдання

1 2

Усього

6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Виконком Щасливцевської с/р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 726 000,00 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)

наказ

Виконком Щасливцевської с/р

(найменування місцевого фінансового органу)

___05.02.2019________№________11_________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради0200000

(найменування головного розпорядника)

2. Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради

(КТПКВК МБ)

0210000

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року  № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

6. Мета бюджетної програми:

Реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для розвитку масових видів спорту, організації 

змістовного дозвілля за місцем проживання та в місцях масового відпочинку, які стануть основою поліпшення здорового способу життя населення.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п



0,00

Спеціальний фонд Усього

5 6 7

Загальний фонд

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

Сільський голова Плохушко В.О.

0

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

Усього

976 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п

726 000,00 250 000,00

Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показник

Сільський голова Плохушко В.О.

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

42

(підпис) (ініціали і прізвище)

32 4

(ініціали і прізвище)

Усього 726 000,00

Затрат

1 3

2
Сворення належних умов для діяльності працівників та проведення фізкультурно-масових 

заходів

Найменування місцевої / регіональної програми

250 000,00 976 000,00

576 000,00 0,00 0,00 576 000,00

УСЬОГО 726 000,00 250 000,00 250 000,00 976 000,00

Програма розвитку фізичної культури та спорту

1,00

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

проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`, од.
од. 62,00 0,00 62,00

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

6,00

0 Продукту 0,00

0 кількість штатних працівників ЦФЗН `Спорт для всіх`, осіб. грн. 6,00 0,00

74 400,00

0 Ефективності 0,00

0

кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у 

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

день.

од. 74 400,00 0,00

726 000,00

0
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 

`Спорт для всіх`, грн
грн. 4 167,00 0,00 4 167,00

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

грн. 726 000,00 0,00

12 100,00

0

середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-

масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН `Спорт 

для всіх`, грн

грн. 10,00 0,00 10,00

0

середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу 

(у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`, грн. грн. 12 100,00 0,00

0,000

динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), 

проведених серед населення ЦФЗН `Спорт для всіх`, порівняно з 

минулим роком, %

відс. 0,00 0,00

0,00

0

динаміка кількості населення регіону (адміністративно-

територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими 

заходами ЦФЗН `Спорт для всіх`, порівняно з минулим роком, %
відс. 0,00 0,00 0,00

0 Якості


