
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації ссО ґа
№ 5 У

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від &  У  /Ц )/<у
N9 С р Ц  ___________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4400000__________  Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація __________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4410000__________  Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація__________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4415060__________  _______________________  Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту ________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) ч (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 450,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 450,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України 
Бюджетний Кодекс України
Закон України"Про фізичну культуру та спорт"№3808 від024.12.93р. зі змінами та доповнкннями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870

6. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту



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

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

1 4415061 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 (тис.грн)

N9 з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

4415061 0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для 
всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення оегіону

450,000 450,000

1 4415061 0810 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою 450,000 450,000
Усього 450,000 450,000

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

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 5061 450,000 450,000

Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки 450,000 450,000

Усього 450,000 450,000

N2 з/п КПКВК Показники Одиниця
И И М І П У

Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6

4415061
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

1 4415061 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

затрат

1 4415061
кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих 
органів влади

од. Звітність установ 30,000

2 4415061 витрати на проведення спортивно-масових заходів тис. грн. Звітність установ 450,000
продукту

1 4415061
кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом 
місцевих органів влади

од. Звітність установ 13500,000

ефективності

1 4415061
Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним 
підрозділом місцевого органу влади

грн Розрахунок 15000,000

2 4415061 Середні витрати на одного участника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо 
структурним підрозділом місцевого органу влади

грн Розрахунок 33,300

якості
1 4415061 динаміка кількості участників заходів, порівняно з попереднім роком % Розрахунок 120,000

2 4415061
динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом 
місцевих органів влади порівняно з попереднім роком

% Розрахунок 125,000



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту (3)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела фінансуваннязагальний
Фонд

спеціальни 
й Фонд

Разом загальний
Фонд

спеціальни 
й Фонд

Разом загальний
Фонд

спеціальни 
й Фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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.

Голова Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Начальник фінансового управління 
Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації

(підпис)
_____ О.Я Цибульщак
(ініціали та прізвище)

________В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

______ І. В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)


