
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Наказ М і н і с т е р с т в а 
ф інанс ів У к р а ї н и 
26 .08 .2014 № 836 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови 18.07.2018 № 110-р 
Новогродівська міська рада 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Наказ 18.07.2018 № 28-ОД 
Фінансове управління Новогродівської міської 
ради 
(найменування місцевого фінансового органу) 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

1. 0100000 Новогродівська міська рада 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 0115061 Комунальний заклад «Новогродівський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 0115061 0810_ Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 

(найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1863360 гривень, у тому числі загального фонду - 1518360 
гривень та спеціального фонду - 345000 гривень. 
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України про фізичну культуру і спорт, Указ Президента України від 
21.07.2008 року № 640 «Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні» зі змінами, Указ Президента України від 09.02.2016 
року № 42/2016 «Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність -
здоровий спосіб життя - здорова нація», Постанова КМУ від 18.01.2003 року № 49 «Про утворення центрів фізичного здоров'я населення» 
«Спорт для всіх», Рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/36-18 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами). 
6. Мета бюджетної програми Створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою, задоволення 
потреб населення у фізкультурно-оздоровчих і фізкультурно-спортивних послугах за місцем проживання і відпочинку, пропаганда ведення 
здорового способу життя та впровадження відповідних принципів та ідеалів. 



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми 

1 0115061 0810 
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 
Т т (грн) 

№ 
з/п 

КПКВК КФКВК 
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
0115061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 

"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону 
Завдання 

1 Забезпечення функціювання КЗ «НМЦФЗН «Спорт для всіх» 1518360 345000 1863360 
Усього 1518360 345000 1863360 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 
(грн) 

Назва регіональної цільової програми КПКВК Загальний Спеціальний Разом 
та підпрограми фонд фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 
Регіональна цільова програма 1 
Підпрограма 1 
Підпрограма 2 

Усього 



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№ 
з/п кпквк Назва показника Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 
Значення 
показника 

1 2 3 4 5 6 

1 0115061 
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 
"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення 
регіону 
Забезпечення функціювання КЗ «НМЦФЗН «Спорт для всіх» 

затрат 
1 Обсяг витрат на утримання центру та облаштування тренажерної зали грн. Кошторис 1283360 
2 Обсяг витрат на ремонт та облаштування спортивних споруд на території 

стадіону 
грн. Кошторис 580000 

продукту 
1 Кількість заходів од. План заходів 20 
2 Кількість учасників заходів ОД. План заходів 500 

ефективності 
1 Середні витрати на проведення 1 заходу грн розрахунок 93168 
2 Середні витрати на 1 учасника заходів грн розрахунок 3726,72 

якості X 

1 Динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком % розрахунок 100 

• • • . . . 2 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 
, Г Т Т т ( грн) 

Код Найменування джерел 
надходжень 

КПК 
ВК 

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 
періоду 

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3 

Пояснення 
, що 

характериз 
ують 

джерела 
фінансува 

ння 

Код Найменування джерел 
надходжень 

КПК 
ВК 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 
раз 
ом 

загальний 
фонд 

спеціапьни 
й фонд 

раз 
ом 

Пояснення 
, що 

характериз 
ують 

джерела 
фінансува 

ння 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Підпрограма 1 
Інвестиційний проект 1 
Надходження із 
бюджету 
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X 



Код 
Найменування джерел 

надходжень 
КПК 
ВК 

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 
періоду 

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3 

Пояснення 
, що 

характериз 
ують 

джерела 
фінансува 

ння 

Код 
Найменування джерел 

надходжень 
КПК 
ВК 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 
раз 
ом 

загальний 
фонд 

спеціальни 
й фонд 

раз 
ом 

Пояснення 
, що 

характериз 
ують 

джерела 
фінансува 

ння 

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 (програм). 
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. 

Перший заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінансового управління 

Л.П.Булі 
(ініціали та прізвище) 

Коломієць 
(підпис) (ініціали та прізвище) 


