
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту

Бережанської міської ради

наказ фінансового управління

Бережанської міської ради

№ 19-од/4-од від 04.02.2019 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету  на 2019 рік
1. 0600000

(КПКВК МБ)

2. 0610000

(КПКВК МБ)

3. 0615011

(КПКВК МБ) (КФКВК)

4.
тис.гривень, 

у тому числі  загального фонду - тис. гривень

та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від т23.05.2007 р. №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу

Рішення Бережанської міської ради від 20.12.2018 р. №1171 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми:

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п
Спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет розвитку
Усього

1 4 5 6

0,00 0,00 30 000,00

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

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4

30 000,00 30 000,00

0,00 0,00 30 000,00

1

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2021 роки 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 15 листопада 2018 року № 908)

Завдання

Загальний 

фонд
Напрями використання бюджетних коштів

складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VІІІ

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

30,0

30,0

30 000,00

2

Найменування місцевої/регіональної програми 

1

Забезпечення рухової активності дітей та молоді, створення умов для 

занять дітей та підлітків, певним видом спорту, виявлення обдарованої 

молоді, забезпечення розвитку спорту вищих досягнень та спорту ветеранів 

30 000,00

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / 

бюджетних асигнувань

Усього

3



10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п
Одиниця 

виміру

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Усього

1 3 5 6 7

1 од. 25 25

2 осіб 400 400

3 грн. 75,00 75,00

5 % 105,0 105,0

% 105,0 105,0

Начальник  відділу освіти, молоді і спорту Г. В. Михальчук

М. В. Кізима

розрахунок

продукту:

ефективності:

якості:

кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту

кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з 

олімпійських видів спорту

середні витрати на один людино-день участі у регіональних 

змаганнях з олімпійських видів спорту

у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли 

призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим 

4

календарний 

план

статистичні 

дані

динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у 

регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком
розрахунок

2
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

затрат:

Джерело 

інформації
Показник

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Бережанської міської 

ради
(підпис)

Бережанської міської ради

розрахунок


