ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Миргородської районної державної адміністраціії
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.01.2017 року № 1

наказ
Фінансового управління Миргородської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

_10.01.2017 року__ № __5____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.
2.

03

Миргородська районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

031

Миргородська районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)

3.

(найменування відповідального виконавця)

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

0315030
(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 371,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
371,300 тис. гривень та спеціального фонду – ____________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: бюджетний кодекс України, Закон України «Про фізичну культуру
та спорт», Наказ Міністерства фінансів України від 19.11.2012 р. № 1202/1291 «Про затвердження Типового переліку
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Фізична культура і
спорт» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів».
6. Мета бюджетної програми: забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та
участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в

обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і
дозвілля дітей, збереження та підтримка у належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних
споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх
ефективного використання для проведення спортивних заходів.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0315032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл
фізкультурно-спортивних товариств

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№
з/п
1

1

КПКВК КФКВК
2
0315032

3
0810

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
4
Підпрограма:
фінансова
підтримка
дитячо-юнацьких
спортивних
шкіл
фізкультурноспортивних товариств
Завдання:
підготовка
спортивного резерву та
підвищення рівня фізичної
підготовленості
дітей
дитячо-юнацькими
спортивними школами, які
підпорядковані
громадським організаціям
фізкультурно-спортивного
спрямування

…
Усього

Загальний
фонд
5

Спеціальний
фонд
6

Разом
7

371,300

371,300

371,300

371,300

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми
та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма: фінансова підтримка
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
фізкультурно-спортивних товариств
Підпрограма 2
…
Усього

КПКВК
2
0315032

Загальний
фонд
3

Спеціальний
фонд
4

Разом
5

371,300

371,300

371,300

371,300

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п
1

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

2

3
Підпрограма: фінансова
підтримка дитячоюнацьких спортивних шкіл
фізкультурно-спортивних
товариств

4

5

6

0315032

1

Завдання: підготовка
спортивного резерву та
підвищення рівня фізичної
підготовленості дітей дитячоюнацькими спортивними
школами, які підпорядковані
громадським організаціям
фізкультурно-спортивного
спрямування
Затрат1: кількість дитячоюнацьких спортивних шкіл
фізкультурно-спортивних
товариств, яким надається
фінансова підтримка з
бюджету, в розмірі їх видів
(ДЮСШ)
Затрат2: обсяг витрат на
фінансову підтримку дитячоюнацьких спортивних шкіл
фізкультурно-спортивних
товариств (ДЮСШ)

Од.

1
Статистичний звіт за
формою 5-ФК

Грн.

Місцевий бюджет

371300,00

2

3

4

Затрат 3: кількість штатних
працівників дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
фізкультурно-спортивних
товариств, яким надається
фінансова підтримка з
бюджету (ДЮСШ) у
регіональних спортивних
змаганнях, в т.ч. тренерів
Продукту 1: середньорічна
кількість учнів дитячоюнацьких спортивних шкіл
фізкультурно-спортивних
товариств, яким надається
фінансова підтримка з
бюджету (ДЮСШ)
Продукту 2: кількість учнів
дитячо-юнацьких спортивних
шкіл фізкультурноспортивних товариств, яким
надається фінансова
підтримка з бюджету
(ДЮСШ), що взяли участь в
регіональних спортивних
змаганнях
Ефективності 1: середні
витрати на фінансову
підтримку однієї дитячоюнацької спортивної школи
фізкультурно-спортивного
товариства, якій надається
фінансова підтримка з
бюджету (ДЮСШ) з
розрахунку на одного
працівника
Ефективності 2: середньо
місячна заробітна плата
працівника дитячо-юнацької
спортивної школи
фізкультурно-спортивного
товариства, якому надається
фінансова підтримка з
бюджету (ДЮСШ)
Якості 1: кількість
підготовлених у дитячоюнацьких спортивних школах
фізкультурно-спортивних
товариств, яким надається
фінансова підтримка з

Од.

Штатний розпис

5,5

4

Положення про ДЮСШ
Осіб

Осіб

185

Положення про ДЮСШ

185

Розрахунок

67509,00

Розрахунок

4600,00

х

-

Грн.

Грн.

Осіб

бюджету
(ДЮСШ)
майстрів спорту України
кандидатів у майстри спорту
України
Якості 2: кількість учнів
дитячо-юнацьких спортивних
шкіл фізкультурноспортивних товариств, яким
надається фінансова
підтримка з бюджету
(ДЮСШ), які здобули призові
мівся в регіональних
спортивних змаганнях
І місце
ІІ місце
ІІІ місце

Осіб

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код

1

Найменування джерел
надходжень
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)
…
Інвестиційний проект 2
…
Усього

КПКВК

3

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
реалізації інвестиційного
характеризують
проекту3
джерела

План видатків звітного
періоду

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

фінансування

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

х

х

х

__________

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
1

2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Миргородської районної
державної адміністрації

__________
(підпис)

Ю.М. Коваленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Миргородської РДА

__________
(підпис)

М.Б. Синяговська
(ініціали та прізвище)

