
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
Брошнів-Осада селищна рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Брошнів-Осада селищна рада ОТГ

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Брошнів-Осада селищна рада ОТГ

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 536,50 тис.гривень, у тому числі загального фонду 536,50 тис.гривень та

спеціального фонду- 0,00 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України 
Бюджетний кодекс України 
Податковий кодекс України 
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р.№280/97-ВР зі змінами та доповненнями 
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08. 2014р.№836 "Про деякі питання запрвадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями 
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09. 2017р.№793 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" 
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" 
Рішення Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області від 25.12.2018 р.№367-14/2018"Про селищний бюджет обєднаної територіальної громади на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей, молоді набуття навичок здорового способу життя.

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення,
змістового відпочинку і дозвілля дітей, молоді набуття навичок здорового способу життя. 536,50 0,00 536,50

Усього 536,50 0,00 536,50
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат

2
Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх

видів,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,всього,у тому
числі:

од. звіт установи 1 0,00 1,00

3 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 5 0,00 5
4 кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі-ДЮСШ) од. звіт установи 1 0,00 1
5 Продукту
6 середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких

спортивних шкіл од. мережа 220 0,00 220

7 Ефективності
8 середні видатки на утримання шкіл тис.грн. розрахунок 107,3 0,00 107,3
9 Якості
10 динаміка відвідування вихованців спортивних шкіл в плановому періоді

відповідно до фактичного показника 
відс. розрахунок 100 0,00 100

Селищний голова Іванів Н.І.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Лисиця Д.С.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


