ЗАТВЕРДЖ1 О
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 3 від 12.01.2017 р.
Ч еркаська районна державна адміністрація_________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
(найменування місцевого фінансового органу)

N

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1.

0315031

03

(КПКВК МБ)

2.

0315031
(КПКВК МБ)

Черкаська районна державна адміністрація_______
(найменування головного розпорядника)

031

______ Черкаська районна державна адміністрація______
(найменування відповідального виконавця)

3. __ 0315031 ___
(КПКВК МБ)

Утримання
(К Ф К ВК )1

та

навчально-тренувальна

робота

комунальних

дитячо-юнацьких

спортивних

шкіл

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1209,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1209,0 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 розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту,
створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного ві дпочинку і дозвілля дітей
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
(
І

N
з/п

кпквк

Назва показника

з .............

і....1.........і.............2..
її

0315031

Одиниця виміру
4

затрат
Кількість установ

од.

Кількість штатних одиниць

од.

(продукту

іКількість учнів

од.

(Кількість проведених змагань
ІДЮСШ «Мрія»

од

Джерело інформації

Значення показника

І Звіт по мережі і штатах,
! звіт до ССВ. ОДНІ ГУ
1

1

ДфС

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

18

х

5
!
;
)
І

Звіт 5-ФК в управління у
справах сім’ї, молоді та
спорту ОДА та
Міністерство молоді та
спорту, описовий звіт у
відділ у справах сім’ї,
і молоді та спорту ЧРДА,
звіт про проведення
! спортивно-масових заходів і
| та використання коштів у ;
районну раду' Звіт 5-ФК в управління у
справах сім’ї, молоді та
спорту ОДА та
Міністерство молоді та
спорту, описовий звіт у
відділ у справах сім’ї,
; молоді та спорту ЧРДА,
звіт про проведення

436

^
і

Участь у змаганнях вищого
рівня

Підготовка спортсменіві розрядників

од.

од

ефективності
іСередні витрати на навчальноітренувальну роботу ДЮ СШ у
[розрахунках на 1 учня

тис.грн

:ЯКОСТІ

Забезпечення учнями ДЮ СШ
досягнень (розрядів, звань,
тощо) у відповідних видах
спорту до загальної кількості
іучнів

%

споздгівно-масових заходів
та використання коштів у
районну раду
Звіт 5-ФК в управління у
справах сім’ї, молоді та
спорту ОДА та
Міністерство молоді та
спорту, описовий звіт у
відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту ЧРДА,
звіт про проведення
спортивно-масових заходів
та використання коштів у
районну раду
Звіт 5-ФК в управління у
справах сім’ї, молоді та
спорту ОДА та
Міністерство молоді та
спорту, описовий звіт у
відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту ЧРДА,
звіт про проведення
спортивно-масових заходів
та використання коштів у
районну раду

Розрахунок
X
Звіт 5-ФК в управління у
справах сім’ї, молоді та
спорту ОДА та
Міністерство молоді та
спорту, описовий звіт у

е діл у справах сім ’ ї,
молоді та спорту ЧРДА,
звіт про проведення
спортивно-масових заходів
та використання коштів у
районну раду

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).

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

П.В. Коренюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового орган

Г.І. Шокот
(ініціали та прізвище)

