
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 
від 09.01.2019 року № 02-ОД
Відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 
комітету Кам’янської міської ради______________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Виконавчого комітету Кам’янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 09.01.2019 року № 2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2®19 рік

1. ( 0600000 ) Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )

2. ( 0610000 ) Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

т Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
(0615061 ) ( 0810 ) , .та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -153000 гривень , у тому числі загального фонду -  153000 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010року № 2456/VI, закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 28.02.2018року № 
3808-ХІІ (із змінами від 28.02.2018року №2307-VIII), закон України "Про державний бюджет України на 2019рік" від 23.11.2018р. №2629/УІІІ, рішення 
сесії міської ради "Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 року №17-15
6. Мета бюджетної програми:
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та 
спорту
7. Завдання бюджетної програми:_______________________________________________________________________________________________________

Д№Г
з/п

Завдання

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та 
спорту
8. Напрями використання бюджетних коштів:

<77~Ґ



-%

№

з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6

Здійснення ф ізкультурно-м асово ї роботи серед населення, п ідтримка спорту вищ их 
досягнень та заходи з регіонального  розвитку ф ізично ї культури та спорту 1 5 3  0 0 0 1 5 3  0 0 0

Усього 153 000 0 0 153 000

9. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:
-  № 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 якості

к ількість населення адм ін істративно-територіальних одиниці, охопленого ф ізкультурно- 
м асовими заходами для населення

осіб 0,00 0,00 1 000

Начальник відділу освіти,культури,молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

А. П . Могилка
(ініціали та прізвище)

В. І. Тірон
(ініціали та прізвище)


