ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Довгинцівської районної в місті ради
від 25.01.2018 № 21-р
Наказ фінансового відділу
виконкому районної в місті ради
від 25.01.2018 № 2

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного у місті бюджету на 2018 рік
1. _______0200000 ___виконком Довгинцівської районної в місті ради__
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
2. _______0210000 ___виконком Довгинцівської районної в місті ради__
(КПКВК МБ)
найменування відповідального виконавця)
3. ______0215060__ __
- ______
__ Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту
1
(КПКВК МБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 45,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 45,6тис. гривень та
спеціального фонду ____–
тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 54/96 (зі змінами);
- ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
- ст. 47 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2016 року № 860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та
результативних показників для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;
- Указ Президента України від 20.06.1994 № 340/94 «Про день фізичної культури і спорту в Україні»;
- рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 № 50 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на
2016 - 2020 роки» зі змінами;
- рішення районної в місті ради від 22.12.2017 № 140 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»;
- рішення районної в місті ради від 23.12.2016 № 90 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток фізичної культури і
спорту на 2017-2019 роки» зі змінами;
- календарний план спортивно-масових заходів комітету з фізичної культури і спорту виконкому Довгинцівської районної в місті ради на 2018 рік

6. Мета бюджетної програми: Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з
регіонального розвитку фізичної культури та спорту
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п
1

КТКВК

КПКВК

0215061

0810

Назва підпрограми
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
№ з/п КПКВК КФКВК

1
1

2
0215061

3
0810

Підпрограма/завдання бюджетної програми

(тис. грн.)
Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом

4
Підпрограма: Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

5

6
-

7

Завдання:
Організація
фізкультурно-оздоровчої
діяльності,
проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

45,6

-

45,6

Усього

45,6

-

45,6

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
Назва державної/регіональної цільової програми та
підпрограми
1
Державна/регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

КПКВК
2

загальний
фонд
3

(тис. грн.)
спеціальний
фонд
4

разом
5

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

1

2

Назва показника

2
3
0215061 Підпрограма: Забезпечення діяльності місцевих
центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для
всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
Завдання:
Організація
фізкультурно-оздоровчої
діяльності, проведення масових фізкультурнооздоровчих і спортивних заходів
Показники затрат:
Кількість фізкультурно-масових заходів, у тому
числі:

- спартакіади;
- турніри;
- спортивно-масові заходи
Показники продукту:
Кількість учасників фізкультурно-масових заходів, у
тому числі:

Одиниця
виміру
4

Джерело інформації

Значення показника

5

6

од.

Рішення районної в місті ради від
23.12.2016 № 90 «Про затвердження Програми реалізації заходів на
розвиток фізичної культури і спорту на 2017-2019 роки» зі змінами,
рішення та розпорядження голови
районної в місті ради, положення
про проведення спортивно-масових заходів та змагань, звіти

54

од.
од.
од.
од.

37
8
9
Рішення районної в місті ради від
23.12.2016 № 90 «Про затвердження Програми реалізації заходів на
розвиток фізичної культури і спорту на 2017-2019 роки» зі змінами,
рішення та розпорядження голови
районної в місті ради, положення
про проведення спортивно-масових заходів та змагань, звіти

6130

3

4

- спартакіади;
- турніри;
- спортивно-масові заходи
Показники ефективності:
Середні витрати на проведення:
- одного фізкультурно-масового заходу;
- на одного учасника, у тому числі:

- спартакіади:
- на один захід;
- на одного учасника
- турніри:
- на один захід;
- на одного учасника
- спортивно-масові заходи:
- на один захід;
- на одного учасника
Показники якості:
Динаміка** кількість населення регіону охопленого
фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком, у тому числі:

од.
од.
од.

грн.
грн.

Рішення районної в місті ради від
23.12.2016 № 90 «Про затвердження Програми реалізації заходів на
розвиток фізичної культури і спорту на 2017-2019 роки» зі змінами,
рішення та розпорядження голови
районної в місті ради, положення
про проведення спортивно-масових заходів та змагань, звіти

844,4;
7,44

грн.
грн.

489,2;
5,4

грн.
грн.

1125,0;
10,2

грн.
грн.

2055,5;
9,7

%

- спартакіади;
- турніри;
- спортивно-масові заходи
Відсоток виконання програми розвитку фізичної
культури і спорту

3350
880
1900

Рішення районної в місті ради від
23.12.2016 № 90 «Про затвердження Програми реалізації заходів на
розвиток фізичної культури і спорту на 2017-2019 роки» зі змінами,
рішення та розпорядження голови
районної в місті ради, положення
про проведення спортивно-масових заходів та змагань, звіти

%
%
%
%

+1,7

+0,6
0
+4,4
х

100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн.)
Код Найменування КПКВК Касові видатки станом на 1 План звітного періоду (рік)
Прогноз до кінця реалізації
Пояснення, що
3
джерел
січня звітного періоду
інвестиційного проекту
характеризують
надходжень
джерела фінансування
загальний спеціаль разом загальний спеціаль разом загальний спеціальн разом
фонд
ний
фонд
ний
фонд
ий
фонд
фонд
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Підпрограма 1
Інвестиційний
проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
х
х
х
фінансування (за
видами)
Інвестиційний
проект 2
Усього
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.
3
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Довгинцівської районної в місті ради

__________
(підпис)

І.Ратінов
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу
__________
(підпис)

Я.Зубко
(ініціали та прізвище)

