З А Т В Е Р Д Ж -1 0
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження №3 від 12.01.2017 р.
Черкаська районна державна адміністрація____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
наказ
(найменування місцевого фінансового органу)
_____________
N
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1•

0315062
(КПКВК МБ)

03

2.

0315062
031
(КПКВК МБ)

3.

0315062
(КПКВК МБ)

Черкаська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
Черкаська районна державна адміністрація_______
(найменування відповідального виконавця)
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурну-спортивну діяльність в регіоні
(К Ф К В К )1
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 468,0тис. гривень, у тому числі загального фонду - 468,0 тис. гривень та спеціального
фонду - ____________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 р.»Наказ МФУ Міністерство освіти
і науки, молоді та спорту України №1202/1291 від 19.11.2012 . рішення районної ради про районний бюджет на 2017р №12-4/УІІвід 23.12.2016р і
бюджетний кодекс України, постанови КМУ від 30.08.2002 р. №1298 зі змінами«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів програми розвитку фізичної культури та спорт. Подальше вдосконалення
спорту вищих досягнень, розвиток пріоритетних видів спорту, створення сприятливих умов для підготовки спортсмені району до участі V
Чемпіонатах України або Європи, стимулювання та соціального захисту спортсменів Черкащини. Виплати стипендій перспективним спортсменам
району.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
Ч/і

(тис. грн)
N
з/п
1

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми2

2

3

4

1

0315062

Загальний
фонд
5

Спеціальний
фонд
6

Разом

468,0

0,00

468,0

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Черкаському районі
на 2016-2020 роки
Завдання
Залучення до участі в районних заходах жителів району. Передбачення
збільшення фінансування спрямованих на розвиток фізичної культури та
спорту. Проведення агітаційно-проствітнецької роботи з підтримки
розвитку фізичної культури та спорту. Участь в обласних та
всеукраїнських змаганнях.
Стимулювання спортсменів району.

453,0

453,0

15,0
468,00

Усього

0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

У
1

]

КПКВК

Назва показника

2

3

1

Одиниця виміру
і

4

і

Джерело інформації
........ 5

Значення показника

........... ..............'

Програма розвитку фізичної і
культури
і
спорту
в !
Черкаському районі на 2016- !
2020 роки
іЗавдання

1.1

<

;0315062

[

затрат
Кількість установ

од

Кількість штатних одиниць

од

І Звіт по мережі і штатах,
1 звіт до ЄСВ, ОДПІ ГУ
1
ДФС
і

і
і

Звіт по мережі і штатах,
звіт до ЄСВ, ОДПІ ГУ
ДФС

1

7

6.......... .......

15,0
468,00

продукту

Кількість районних спортивномасових заходів

Участь у змагання вищих рівнів

Підготовка спортсменів;розрядників

Профінансовані та виплачені
стипендії на 3 місяці

од

ОД

тис.грн

ефективності
Середні витрати на 1 учасника
спортивно-масового заходу

тис.грн.

Ромір стипендії на 1 спортсмена

тис.грн

якості
Забезпечення об’єднання зусиль

%

................................ ..... . -................................................. .................................

Звіт 2-ФК та про
проведення спортивномасових заходів у відділ у
справах сім’ї, молоді та
спорту ЧРДА, звіт про
проведення спортивномасових заходів та
використання коштів у
(
районну раду

25

Звіт 2-ФК та про
[ проведення спортивноі масових заходів у відділ у
справах сім ’ї, молоді та
спорту ЧРДА, звіт про
проведення спортивномасових заходів та
використання коштів у
районну раду
Звіт 2-ФК та про
проведення спортивномасових заходів у відділ у
справах сім’ї, молоді та
спорту ЧРДА, звіт про
проведення спортивномасових заходів та
використання коштів у
районну раду

87

Розрахунок

15,0

Розрахунок

0,1

Розрахунок

0,5

х
Звіт 2-ФК та про

100

у розвитку фізичної культури і
спорту державних органів,
установ, громадських
і організацій та населення
району. Збільшення чисельності
і населення до участі у
спортивних секціях та
іспортивно-масових заходах
метою пропаганди здорового
способу життя. Розширення
мережі спортивних секцій
|Виплати стипендій 1 ( Г " " \
спортсменам
\
N.

\

Керівник установи головного розпорядника х *
бюджетних КОШ ТІВ
!

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу,'

\

І проведенн^спортивно| масових з а ї д і в у відділ у
І справах сім’ї, молоді та
І спорту ЧРДА, звіт про
5 проведення спортивномасових заходів та
! використання коштів у
|
районну раду

Розрахунок

П.В. Коренюк
(ініціали та прізвище)

_____ Г.І. Шокот_____
(ініціали та прізвище)

