
УСЬОГО 20 000,00 0,00 20 000,00

1 2
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 Заводська міська рада0100000

(найменування головного розпорядника)

2. Заводська міська рада

(КТПКВК МБ)

0110000

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- 20 000,00 гривень та

(найменування відповідального виконавця)

3 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(КТПКВК МБ)

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Бюджетний кодекс України, рішення міської ради "Про затвердження міського бюджету на 2020 рік",Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд. Облаштування баскетбольного майданчика на території міського спортивного комплексу.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

Усього

6
утримання в належному стані спортивного комплексу

31 54

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

1

20 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -

0,00

0115041

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду-

1

20 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку

20 000,00

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів

2



Якості 0,00

5
динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на 
спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за 
рахунок бюджетних коштів

відс.
розрахунково

100,00 0,00

3 кількість спортивних заходів, видатки на утримання яких 
здійснюються за рахунок бюджетних коштів

од. календарний план на 2020 рік 15,00 0,00

4 середній розмір видатків на утримання спортивної споруди грн. кошторис 20 000,00 0,00
Ефективності

2 кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних 
спортивних спорудах, од.

од. мережа 5,00 0,00 5,00

Продукту

1 кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, од.

од. мережа 1,00 0,00

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

4

(ініціали і прізвище)

1,00

Затрат

Спеціальний фонд Усього

5 6 7

0,00

15,00

0,00

100,00

(підпис)

4

20 000,00

МІСЬКИЙ ГОЛОВА СИДОРЕНКО В.В

Джерело інформаціїОдиниця 
виміруПоказник Загальний фонд

(грн)

0,00

32

2

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

Усього

0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п

1 3

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


	КПК0115041

