
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

смт Новопсков №_<££

Про внесення змін до паспорта 
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до ст.ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
ст.ст. 20, 22 Бюджетного Кодексу України, 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 22.12.2017 №20/6 «Про районний 
бюджет на 2018 рік», розпорядження голови Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області від 18.01.2018 №20 «Про внесення змін до районного 
бюджету на 2018 рік»:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області за КПКВК МБ 0215053 
«Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості», затвердженого розпорядженням голови 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 08.02.2018 №42 
«Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік», 
виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник

районної державної
виконуючий обов’я:

В.О.ВИСОЧИНА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області 
від 16.02.2018 р . № 63
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ Управління фінансів Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської області 
від 16.02.2018 р. № 12
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

2. 0210000 Новопсковська районна організація всеукраїнського фізкультурно-спортивного товаритсва»Колос»
(КПКВК МБ) агропромислового комплексу України

(найменування відповідального виконавця)
3. 0215053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 фізкультурно-спортивної спрямованості
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  280,722 тис, гривень, у тому числі загального фонду -  280.722 тис, гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про фізичну культуру і спорт», 

наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 
26.08.2014р.№836, 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 
19.02.2016 №4/17 «Про звіт щодо виконання районної цільової соціальної програми «Фінансова підтримка та утримання Новопсковської районної 
організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України на 2013-2015 роки» та затвердження 
районної цільової соціальної програми «Фінансова підтримка та утримання Новопсковської районної організації Всеукраїнського фізкультурно- 
спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України на 2016-2018 роки», рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2017 року 
№ 20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік», розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 18.01.2018 
№20 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) 
всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка 
діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальни

й
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0215053 0810
Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) 
всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед 
населення району 280,722 280,722

Усього 280,722 280,722

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
Районна цільова соціальна програма «Фінансова підтримка та утримання 
Новопсковської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос» агропромислового комплексу України на 2016-2018роки»

0215053 280,722 280,722

Усього 280,722 280,722

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
Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості

1 Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району

2 затрат
Кількість організацій од. мережа розпорядників і одержувачів 

коштів місцевих бюджетів
1

Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

од. штатний розпис, мережа 3,5

Загальна площа орендованих приміщень для проведення тренувань, спортивних 
заходів (змагань)

м.кв. заключені договори 828,2

3 продукту
Кількість спортивних змагань од звітність, розрахунок 7



Кількість спортивних заходів, тренувань од звітність, розрахунок 240
Кількість учасників спортивних змагань, (команди), в т.ч. 
осіб

од.
осіб

звітність, розрахунок 14
170

Кількість учасників спортивних заходів, тренувань, (команди), в т.ч. 
осіб

од.
осіб

звітність, розрахунок 3
45

4 ефективності
Середньомісячна заробітна плата 1 працівника грн. розрахунок 3959,38
Середні витрати на 1 учасника спортивних змагань грн розрахунок 96,65
Середні витрати на проведення 1 спортивного змагання грн розрахунок 2347,14

Середні витрати на проведення 1 спортивного заходу, тренування грн.. розрахунок 227,10

Середня вартість 1 м.кв. орендованої площі (відшкодування комунальних послуг) грн розрахунок 8,34

5 якості
Динаміка кількості населення району, охопленого спортивними змаганнями, 
порівняно з минулим роком.%

% звітність 13,26

Динаміка кількості команд та спортсменів, які зайняли призові місця в спортивних 
змаганнях, порівняно з минулим роком, %

% звітність 13,21

Динаміка кількості населення охопленого навчально-тренувальними спортивними 
заходами, порівняно з минулим роком, %

% звітність 109,76

Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених 
організацією, порявняно з минулим роком,%

% звітність 95,74

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальни 

й фонд
спеціальн 
ий фонд

разо
м

загальни 
й фонд

спеціальн 
ий фонд

разо
м

загальни 
й фонд

спеціальн 
ий фонд

разо
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього

бюджетна програма не поділяється на 

інвестиційних проектів (програм).угвом’

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли 
підпрограми.

Пункт 11 заповнюється тільки длз:з%ГЙр>джекиху'мі;
Прогноз видатків до кінця реал і г і нйе<ртцйно'ігр

Перший заступник голови, в.о.
Новопсковської районної державної

\С оадміністрації Луганської області \  \ о ^

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів 
Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області

видатків/надання кредитів на реалізацію 

озбивкою за роками.

В.О.Височина

(підпис)

(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)


