
                

ЗАТВЕ
РДЖЕ

НО   

             
Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року №836  

             

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

                  

            

ЗАТВЕРДЖЕ
НО:      

                  

            

Наказ / розпорядчий 
документ  

            

Розпорядження Виконавчого 
комітету Гостомельської 
селищної ради №02/04 від 
09.01.2019 року  

                  
                  

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік  

                  
                  
                  
1
. 0100000  Гостомельська селищна рада   

 
(КПКВК 

МБ)  (найменування головного розпорядника)  

                  
2
. 010000  Гостомельська селищна рада   

 
(КПКВК 

МБ)  (найменування відповідального виконавця)  

                  
3
. 0115062    0810      

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  

 

(КПКВК 
МБ) 

 

(КФ
КВК

) 

1 

 (найменування бюджетної програми)  

                  
4
. 

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   684 354,00 гривень, у тому числі загального фонду -  
684 354,00 гривень та спеціального фонду -  гривень  

                  
5
. 

Підстави для виконання бюджетної програми: 

 

                  

 

Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік" 
Бюджетний кодекс України 
рішення Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 року "Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік"  

                  
6
. Мета бюджетної програми  
  Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту  

                  
7
. 

Завдання бюджетної 
програми:              

№ 
з/п Завдання  

1 Сприяти діяльності  організацій  фізкультурно-спортивної спрямованості.         

                  
8
. Напрями використання бюджетних коштів:   
                (грн)   

№ 
з/п 

Напрями використання бюджетних коштів 
Загальний 

фонд 
Спеціальн
ий фонд 

у тому числі 
бюджет 

розвитку 
Усього 

 

 
1 2 3 4 5 6  

1 
Сприяти діяльності  організацій  фізкультурно-
спортивної спрямованості.        

684354,00     684354,00 

 
Усього 684354,00     684354,00   



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

               
(гр
н)    

Найменування місцевої / регіональної програми  
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Усього 

  
1 2 3 4   

Розвиток фізичної культури і спорту в сел. Гостомель  на 2018-
2019 р.р. 

684354,00   684354,00 
  

Усього 684354,00   684354,00   

                  
1
0
. Результативні показники бюджетної програми:   

№ 
з/п 

Показники 

Од
ини
ця 

вим
іру 

Джерело 
інформації 

Загальний 
фонд 

Спеціальн
ий фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сприяти діяльності  організацій  фізкультурно-спортивної спрямованості.        

затрат 

1 
обсяг витрат на проведення 
організаціями  фізкультурно-спортивної 
спрямованості  спортивних заходів  

грн. Звітність установи 684354,00   
684354,0

0 

2 Кількість штатних працівників од Звітність установи 4,00   4,00 

ефективності 

1 
Середньомісячна заробітна плата 
працівника, який здійснює фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні 

грн. Розрахунок 4173,00   4173,00 

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

 

Гостомельський 
селищний голова         Ю.І. Прилипко    

      

(підпис) 

   

  (ініціали 
та 

прізвище
) 

  

   
                  

 

Начальник відділу 
обліку та звітності         

А.В. 
Закревська     

      

(підпис) 

   

  (ініціали 
та 

прізвище
) 

  

   
                  
                  

 Гостомель3  

11.01.2019 
08:17:59            

 1 Паспорт бюджетної програми 000000011 від 09.01.2019 16:07:04       
 


