
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня  2014  N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "04" вересня 2019 р. № 626

1. 1100000
(код) 

2. 1110000
(код) 

3. 1115045
(код) (КФКВК)

4. 1,499,900.00 0.00 гривень та  

 спеціального фонду -  1,499,900.00  гривень.

5.
 Бюджетний Кодекс України;  

Наказ МФУ від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за
видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів ", зі змінами;

гривень, у тому  числі  із  загального фонду  - 

Обсяг бюджетних 
призначень/бюджетних 
асигнувань - 

Підстави для виконання бюджетної програми :

Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020роки затверджена рішенням Міської ради від 20.12.2016 р. № 721 зі
змінами;

Постанова КМУ від 05.07.2019 р. №571 "Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво
мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту";

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.10.2019 р. №1071-р "Про субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту";

      (найменування головного розпорядника) 

бюджетної програми місцевого бюджету  на 2019 рік
ПАСПОРТ

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

у редакції наказу Управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького  від "07" грудня 2019 р. №893

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

Наказ Міністерства Фінансів №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 
26.08.2014р. зі змінами ;

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29  грудня  2018 року N 1209)

      (найменування бюджетної програми) 

      (найменування відповідального виконавця) 

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту



Рішення міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року №2263 "Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік" зі змінами, внесеними
рішенням Міської ради  від 19.11.2019 р. №2753, рішенням Міської ради  від 08.10.2019 р. №2919 та та рішенням Міської ради від 19.11.2019 р. № 2981.



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

N з/п 

1

7. Мета бюджетної програми

8

N з/п 

1

9.
гривень

1 3 4 5

1 0.00 1,499,900.00 1,499,900.00

0.00 1,499,900.00 1,499,900.00

10.

2 3 4

0.00 1,499,900.00 1,499,900.00

0.00 1,499,900.00 1,499,900.00

1

 Програма розвитку фізичної культури та спорту  в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки 
затверджена рішенням Міської ради від 20.12.2016 р. № 721 зі  змінами.

Усього

Усього

Перелік місцевих/регіональних  програм, що виконуються у складі бюджетної програми                                                гривень

Найменування місцевої/ регіональної  програми Загальний фонд Спеціальний 
фонд Усього

Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими 
видами спорту за адресою: м. Кропивницький, садівницьке товариство "Дружба", 
ділянка 10,12, проїзд Євгена Березняка (колишній проїзд Петровського) з 
виготовленням проектно-кошторисної документації

Усього

2

Напрями використання бюджетних коштів

N з/п
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Розбудова спортивної інфраструктури міста для занять фізичною культурою та спортом

 Завдання бюджетної програми

Завдання

Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою: м. Кропивницький, 
садівницьке товариство "Дружба", ділянка 10,12, проїзд Євгена Березняка (колишній проїзд Петровського) з виготовленням проектно-
кошторисної документації

Ціль державної політики

Розвиток спортивної інфраструктури  для занять фізичною культурою та спортом



10.

1 2 3 4 5 6 7
Завдання

Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика для 
занять ігровими видами спорту за адресою: м. Кропивницький, 
садівницьке товариство "Дружба", ділянка 10,12, проїзд Євгена 
Березняка (колишній проїзд Петровського) з виготовленням проектно-
кошторисної документації

затрат     
Обсяг видатків на будівництво мультифункціонального спортивного
майданчика для занять ігровими видами спорту з виготовленням проектно-
кошторисної документації, передбачені на 2019 р., в т.ч.:

грн. кошторис 1,499,900.00 1,499,900.00

виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту грн. кошторис 0 35,000.00 35,000.00
співфінансування з міського бюджету грн. кошторис 0 824,315.00 824,315.00
фінансування субвенції з державного бюджету грн. кошторис 0 640,585.00 640,585.00

продукту     

Кількість збудованих мультифункціональних спортивних майданчиків для
занять ігровими видами спорту одиниць розрахунок 0 1 1

ефективності     
Середні витрати на будівництво мультифункціонального спортивного 
майданчика для занять ігровими видами спорту з виготовленням проектно-
кошторисної документації 

грн. розрахунок 0 1,499,900.00 1,499,900.00

якості
Рівень освоєння коштів на будівництво мультифункціонального 
спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту з 
виготовленням проектно-кошторисної документації   у 2019 році

% розрахунок 0 100.0 100.0

 
Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

                                                                                                     (ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 
Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(ініціали та прізвище) 

Дата погодження
"05" грудня 2019 р.

М.П.

Результативні показники бюджетної програми

Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд

(підпис)

(підпис)

Усього

Начальник   управління  молоді та спорту        

Начальник фінансового управління             Любов БОЧКОВА  

№ 
з/п Спеціальний фонд


	1,2,3,4,5
	6,7,8,9,10
	11

