
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Миколаївської територіальної громади

13.12.2019 №203-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0615061 0810

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4.

5.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1 Забазпечення створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

7.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 
2018 року № 1209)

Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради Миколаївської територіальної 
громади

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -246040гривень, у тому числі загального фонду -173200 гривень та спеціального 
фонду - 72840 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України  "Про освіту";
Рішення тридцять першої сесії сьомого скликання Миколаївської  сільської ради  від 21.12.2018«Про сільський  бюджет на 2019 рік»     (зі 
змінами);                                                                                                               
Укази і розпорядження Президента України;Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;
Накази Державної казначейської служби України;                                                                                                                                               

Мета бюджетної програми Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

2

3

Усього

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

гривень

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

од. Мережа 1   1   

Напрями використання 
бюджетних коштів

Забезпечення організації 
фізкультурно-оздоровчої 
діяльності, проведення 
масових фізкультурно-

оздоровчих і спортивних 
заходів

173 200 173 200,00

Придбання обладнання і 
предметів 

довгострокового 
користування

28 000,00 28 000,00

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації 44 840,00 44 840,00

173 200,00 72 840,00 246 040,00

Найменування 
місцевої / регіональної 

програми

Програма розвитку 
фізичної культури і спорту 
на території
Миколаївської сільської 
територіальної громади на 
2019-2020 роки

173 200,00 72 840,00 246 040,00

173 200,00 72 840,00 246 040,00

кількість місцевих ЦФЗН 
`Спорт для всіх`, од.



од. План роботи відділу 10   10   

2 продукту

людино-день

3 ефективності

грн. кошторис

грн. 129   129   

4 якості

% 100   100   

кількість фізкультур- но-
масових заходів (у розрізі 
їх видів), що проводяться 
ЦФЗН `Спорт для всіх`, 
од.

кількість людино-днів 
проведення фізкультурно-
масових заходів (у розрізі 
їх видів), що проводяться 
ЦФЗН `Спорт для всіх`, 
людино-день.

розрахунковий 
показник

1 360   1 360   

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

173 200   173 200   

середні витрати на один 
людино-день 
проведення 
фізкультурно-масових 
заходів (у розрізі їх 
видів), що проводяться 
ЦФЗН `Спорт для всіх`

розрахунковий 
показник

динаміка кількості 
населення регіону 
(адміністративно-тери- 
торіальних одиниць), 
охопленого фізкульту- 
рно-масовими захода- ми 
ЦФЗН `Спорт для всіх`, 
порівняно з минулим 
роком, %

розрахунковий 
показник

Придбання обладна- 
ння і предметів 
довгострокового 
користування та 
витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної 
документації 



1 затрат

грн. кошторис

грн. кошторис

2 продукту

од. кошторис 4   4   

3 ефективності

грн.

грн.

4 якості

Відсоток виконання % 100   100   

Н.С.Макшеєва
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Фінансове управління Миколаївської сільської ради

В.В.Пашкурова
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 13.12.2019 року
М. П.

Витрати на придбання  
спортивних велосипедів 28 000   28 000   

Витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної 
документації 

44 840   44 840   

кількість придбаних 
предметів довгостро- 
кового користування

витрати на придбання 
одного предмету 
довгострокового 
користування 

розрахунковий 
показник

7 000   7 000   

витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної 
документації 

розрахунковий 
показник

44 840   44 840   

розрахунковий 
показник

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу


