
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0200000
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 

адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 10.12.2019 року № 252 "Про затвердження та  

внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0215062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

рішення сорок шостоїї сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 21.12.2018 року №402   "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік";

рішення сорок шостоїї сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 21.12.2018 року №396   "Про затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2019 рік";

рішення  п’ятдесят першої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 04.04.2019 року №144   "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік ";

Рішення сорок дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27.02.2019 року № 87  "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) 

Пирятинської міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";

рішення  п’ятдесят першої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 04.04.2019 року №143   "Про внесення змін та доповнень Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку 

громадської організації „Всеукраїнське фізкультурноспортивне товариство „Колос“ у Пирятинському районі Полтавської області на 2019 рік ";

рішення п’ятдесят восьмої  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 01.08.2019 року №268   "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку 

громадської організації  Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському районі Полтавської області на 2019 рік ";                                                                                                          рішення  

шістдесят другої  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 28.11.2019 року №496   "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік ";

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 598 240,00 гривень, у тому числі загального фонду 598 240,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

мета відсутня

1 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості
580 340,00 0,00 580 340,00

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

17 900,00 0,00 17 900,00

598 240,00 0,00 598 240,00

1 2 3 4 5
1 Програма розвитку пріоритетних видів спорту на 2019 рік 221 140,00 0,00 221 140,00

11. Результативні показники бюджетної програми

359 200,00 0,00 359 200,00

3 0,00 17 900,00

Усього 598 240,00 0,00 598 240,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

0 Затрат 0,00

2 Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)

УСЬОГО

2

Програма розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської 

організації „Всеукраїнське фізкультурноспортивне товариство „Колос“ у 

Пирятинському районі Полтавської області на 2019 рік

Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік
17 900,00

0,00 17 900,00

2

Обсяг видатків на проведення заходів

грн.

рішення сорок шостоїї сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 

21.12.2018 року №402   "Про бюджет міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік";

рішення  п’ятдесят першої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 04.04.2019 року №144   "Про внесення змін до бюджету міської 

об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік ";

рішення  шістдесят другої  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 

28.11.2019 року №496   "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік ";

580 340,00 0,00 580 340,00

1

обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій

грн.

рішення  п’ятдесят першої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 04.04.2019 року №144   "Про внесення змін до бюджету міської 

об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік ";
17 900,00

0,00

3

кількість проектних пропозицій

од.

Рішення сорок дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 

27.02.2019 року № 87  "Про затвердження Програми реалізації проектних 

пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської  

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";

1,00 0,00 1,00

0 Продукту

90,00

0 Ефективності 0,00

4

кількість спортивних заходів з фізичної культури і спорту, що 

утримуються за рахунок коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади

од.

рішення сорок шостоїї сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 

21.12.2018 року №396   "Про затвердження Програма розвитку пріоритетних 

видів спорту на 2019 рік";

рішення  п’ятдесят першої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 04.04.2019 року №143   "Про внесення змін та доповнень 

Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської 

організації „Всеукраїнське фізкультурноспортивне товариство „Колос“ у 

Пирятинському районі Полтавської області на 2019 рік ";

рішення п’ятдесят восьмої  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 

01.08.2019 року №268   "Про внесення змін та доповнень до Програми 

розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської 

організації  Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у 

Пирятинському районі Полтавської області на 2019 рік ";

90,00 0,00



М.П.

10.12.2019

(Дата погодження)

Фінансове управління Пирятинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

17 900,00

6

середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі 

їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями 

фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, 

організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн

грн.

розрахунок (580340/90)

6 448,00 0,00 6 448,00

5 середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції грн. розрахунок (17900/1) 17 900,00 0,00

125,008
динаміка кількості проведених заходів в порівнні з минулим роком

відс.
розрахунок (90/72)*100

125,00 0,00

0,00

7 рівень готовності проектної пропозиції відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

0 Якості


