
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 
2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
__________________ Рожищенська міська рада__________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження_____________________________________

12 .02.2021 року N38 -рв

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000 Рожищенська міська рада 04333268

2.
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

Рожищенська міська рада

(код за ЄДРПОУ)

04333268
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих 
центрів фізичного здоров'я населення 

"Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед 

________ населення регіону_________ 0356500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)
(код Типової програмної (код Функціональної 
класифікації видатків та класифікації видатків та 
кредитування місцевого кредитування бюджету) 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 86 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -86000,00 гривень та спеціального 
фонду - гривень.



Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 
року №280/97 ВР зі змінами і доповненнями; Закон УкерашиіТІро державний бюджет.України на«2020 рік";Лаказ Міністерства фінансів України. т_ 

 ̂ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року № 793 зі змінами; Наказ 
Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 

26.08.2014 року №836; Закон України "Про соціальний захист населення"; рішення міської ради від 24.12.2020 року №3/17 "Про бюджет
Рожищенської територіальної громади на 2021 рік".

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

N з/п Ціль державної політики
Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг в галузі розвитку фізкультури і спорту

7. Мета бюджетної програми Формування здорового способу життя серед населення територіальної громади міста.
Збереження та подальше зміцнення організаційних і матеріально-технічних засад, прогресивних тенденцій у дитячому, юнацькому та дорослому футболі міста.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
Удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом

Організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання і в місцях
масового відпочинку населення

Підвищення рівня організації та проведення змагань і турнірів з аматорського футболу серед широких верств населення

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

.5 ,
Проведення спортивних змагань та 

турнірів у місті протягом року
86 000,00 86 000,00



2
3
4
5

Усього 86 000,00 0,00 86 000,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

N з/п Найменування місцевої / регіональної 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програму розвитку фізичної культури та 
спорту Рожищенської територіальної 
громади на 2021 рік

10000 10000

2

3
Усього 10000 0 10000

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Видатки на забезпечення реалізації 
заходів для забезпечення культурного 
дозвілля населення територіальної

гривень Рішення міської 
ради, кошторис 86 000,00 86 000,00



2 продукту

• , '■зч+л+я-ьлхіьіпчиї' -V

Кількість проведених заходів одиниць
Внутрішньо-

управлінський
облік

20 ...... 20

3 ефективності

Середні витрати на проведення 1 заходу гривень Розрахунково 4300 4300

4 якості
Питома вага проведених заходів до 
запланованих Відсоток Розрахунково 100 100

Керівник установи - головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансового

В.А.Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.С.Попова
(ініціали/ініціал, прізвище)


