
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -

0115022

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 0,00

1

Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів

2

2

Усього

6

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів по міській програмі "Розвитку та підтримки спортсменів з обмеженими можливостями міста Заводське на 2020 рік"

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п

1 543

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови №2 від 10.01.2020р
Заводська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 10 000,00 гривень та

(найменування відповідального виконавця)

3 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

(КТПКВК МБ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 Заводська міська рада0100000

(найменування головного розпорядника)

2. Заводська міська рада

(КТПКВК МБ)

0110000

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Закон України "Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні", Указ Президента України "Про державну підтримку розвитку фізичної культури і спорту в Україні",Бюджет міської ради на 2020 рік ,наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Досягнення високих спортивних результатів, розвиток і популяризація спорту серед спортсменів з обмеженими можливостями, підвищення рівня 
проведення змагань, підготовка спортсменів високого класу, підготовка членів збірних команд району та області

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1



0,00

Спеціальний фонд Усього

5 6 7

Загальний фонд

(грн)

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

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

1 0,00 0,0010 000,00 10 000,00

Усього

10 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п

10 000,00

Джерело інформаціїОдиниця 
виміруПоказник

Міська програма "Розвитку та підтримки спортсменів з обмеженими 
можливостями міста Заводське на 2020 рік"

МІСЬКИЙ ГОЛОВА СИДОРЕНКО В.В
(підпис)

42

(ініціали і прізвище)

Затрат
1 3

4,00

Ефективності 0,00

0

32 4

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

УСЬОГО

Проведення міських спортивно-масових заходів та участь команд у змаганнях, закупівля 
спортивного інвентаря і обладнання , нагород, спортивної форми, оплата послуг 
автотранспорту, харчування спортсменів.

грн.

розрахунково (відношення обсягу 
витрат до кількості спортсменів які 
беруть участь у змаганнях)

0,00 2,00

Продукту 0,00

0
кількість змагань по міській програмі "Розвитку та підтримки 
спортсменів з обмеженими можливостями міста Заводське на 2020 
рік"

од.
календарний план на 2020 рік

2,00

2 500,00 0,00

кількість спортсменів які беруть участь у змаганнях по міській 
програмі "Розвитку та підтримки спортсменів з обмеженими 
можливостями міста Заводське на 2020 рік"

осіб
календарний план на 2020 рік

4,00 0,00

5,000 кількість спортсменів які посіли призові місця осіб протокол змагань 5,00 0,00

2 500,00

Якості 0,00

0

середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена по 
міській програмі "Розвитку та підтримки спортсменів з обмеженими 
можливостями міста Заводське на 2020 рік"


	КПК0115022

