
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

ОЗ^стн£_ емт Новопсков

Про затвердження паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відповідно до ст.ст. 20, 22 Бюджетного Кодексу України, ст.ст. 6, 39 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за 
№1104/25881, рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 №28/11 «Про районний 
бюджет на 2019 рік», рішення Новопсковської районної ради від 21.06.2019 № 32/1 «Про 
внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 
2019 рік» 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області за КХЖВК МБ 0215012 
«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту», що 
додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова Людмила ЛАТИШЕВА



ЗАТВЕРДЖІЇІ Ю
Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області 
від 0 3 . ОХ 2 .0 ^ 9  № 2 2 2 -

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000_____  Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 .  0210000_____  Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 .  0215012__  0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(КГІКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  1385 гривень, у тому числі загального фонду -  , 1385 гривень та
спеціального фонду -  _0_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту», рішення Новопсковської районної ради 
від 22.12.2018 р. №28/7 «Про звіт щодо виконання районної програми з реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і 
спорту Новопсковщини на 2014-2018 роки та про затвердження районної цільової програми розвитку фізичної культури та спорту 
Новопсковщини на 2019-2022 роки», рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 
рік», рішення Новопсковської районної ради від 21.06.2019 року № 32/1 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 
№ 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік».

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

1 Залучення кожного громадянина до фізкультурно-оздоровчої діяльності в навчальних закладах, за місцем проживання, 
роботи та в місцях масового відпочинку громадян

2 Забезпечення оозвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького 
та резервного спорту



7. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в Новопсковському районі

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Організація та проведення районних спортивних змагань, участь у обласних спортивних змаганнях

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

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

1 2 3 4 6
1 Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту

1385 0 1385

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Районна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту 
Новопсковщини на 2019-2022 роки 1385 0 1385

Усього 1385 0 1385

11. 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 затрат

погашення кредиторської заборгованості грн звітність, кошторис доходів 
і витрат

1385

2 продукту
кількість контрагентів, перед якими існує 
заборгованість

од. звітність 1

3 ефективності
середні витрати на одного контрагента грн розрахунок 1385



4 якості
відсоток погашення кредиторської заборгованості %

Голова Новопсковської 
адміністрації Лугансько

ПОГОДЖЕНО: 
Управління фінансів Но 
районної державної адмініс 
Луганської області

Начальник управління фінансі

Дата погодження

(підпис)

м .п .

{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1209 від 29.12.2018}



X
розрахунок, звітність 100

Л.А.Латишева 
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель_____
(ініціали та прізвище)


