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(паймеwвання головного розпорядника

коцтis мiсцевого бющеry )

2|.07.2021р. Nэ l04

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

l 100000 .Щепартапrент у справех ciM'i, irrолодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi рали

ЗАТВЕРДХЕНО
Накв МiнiФерФва фiнансiв УкраТни

26 серпня 2014 роry N9 8Зб
(у редакцii наказу МiнiФерФва фiнансiв Укра-lни
вИ 29 rрудня 2018 ро(у ltg 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

Щепартамент у справах ciM'i, мололi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi рали

з5859047
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджиу )

кредитуванм мiсцевого бюджту)

2 - r l 10000 ,Щепарта.vrент у справах ciM'i, rчrолодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoT рали

(код Програмвоi uасифiкацii видаткiв та (код за €lРПОy)

35859047
(код ПрограNlноi шасифiкачii вилаткiв та (найменування вiлповiдшьного виконавш)

lт.D{ýФц йЕоЕ бщ)
DеФЬацiя iнцlич }axo.0iв цодо соцiмьно-.кономiсноrо оозвлк,tJ. llt7370 ?з?0 0490 ' '-'*i: ''* 2055400о0ф!ЕрпrOрiй

фФФ*йшофбф) ФФ*;ф-ьoш!) щфшUr!чfill ФФrф!шliцФфбФФ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асипlувань ЭZl!!ý] гривень , у тому числi загz}льного фонду _ EZ3Lц1L Фивеrь та сfiецiа.'Iьного фовд/ - q
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми
Коясп{ryцiя УI(раЪи,
Бюджегний Кодекс УкраiЪи,
Захоg Украiни вй 2 ] ,05.1997 N, 280/97_ВР (Про мiсцеве сзмоврsдувшм в yкpaikb (зi змiнами),
Нах3 МiяiФерФва фiнансiв Украiви вiд 27,07.201l Ns 945 (Про зmвердкевня Примiр!оm лерелiNу результативяих поliаrникЬ бюджет!ж прогрш дп мiсцевш( бюдкегiв за вцдrм!, що
не врцовуються пр! виз!ачеIпri обсягу мiжбюдкешх цансФргiD (зi змiнам!),
Наха MiнiФepcтBa фiнацсiв Украi!. вiд 26,08.2014 Nq 8Зб (Про дея*i пtfвяня запроааджеячя прогренФцiльового [lетоду скr€дацм та виюяеш мiсцсвп бюджетЬ) (зi змilаi{r),
Неа МiнiФрсrва фiкднсiв yKpailol вй 20,09.20u Nо 793 (Про зmверtl,.кення складовв прогрNноi шеифiкацii видаткiв та к!едпгуввяш мiсцФих бюдлегЬ (зi змiпаяи).
Micb@ прогтша спортlдФх iмiгдевю( проопiв Е 2013-2025 рокц
Рiш.вш б сфii xapKiвcbKoiMicbкoi рад' 8 сOиl@вя вИ 14.0?,202l Nц l2l2r2 t (Про внесеняя змiя по рiшеяш 38 cecii xФkiвcbKoi MicbKoi рФцr 7 фякшм вiд 02.|2.2О2О N9z29ЗПО <Лро
бюджет xapKiBcbKoi MicbKoi терrюрiаjъноi грмад! Еа 202l piKD,

положеяш пDо,Iъпаогаменг.



6, Щrлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

Ns

з/п
IJiль лержавноi полiтики

1 Створення та просування конкурентноспроможного спортивного iмiджу MicTa Харкова на viжнародному та всеукраiнському рiвнях

7. Мега бIод2кgrяоi прогрsм,l
Створенкя m прос}ваIФ кошqреtmоспромохвого спорт}lвяого iйiджу мiсга Харкова яа мiжвародrоrrу m Bceyxpal-Bcbкoмy piвm. Змiцяецня iмiФ\a ХФкова як споршого мiсг!,
Залrченяя iвесгорiв! партяФiв, оршiзаrй та спортrыптх федФацiа гоговв вшадsш iяв.Ф!цii в масшгабнi спорrивяi заходr Е ЬФрастукт}тяj проеп! мiсr

8. Завдання бюджетноТ програми

N9

з/п
Завдання

l
ОРГаНiЗаuiя та забезпечення прове-fенiiя мiжнародни\ спортивних irliджевих заходiв, спiвпраuя з r,tiNtнаролни\lи спортивними органiзачiями, створення та просування
конкуренноспроможн9го спортивного irliлжу MicTa на мiжнародному та всеукраiнському рiвнях.

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Напрял,Iи використання бюджетних коштiв

Забезпечення органiзаuiiта проведення rIiжнаро:них спортивних iмiджевих заходiв. спiвпрашя з
мiжнародними спортиtsниIчttr органiзаuiяIlи, створоння та просування конкуреtiноспроiuожного спортивного
iмiлжу MicTa на Mi

,7 
877 161

Забезпечення реалiзашiТ проектiв-перемложцiв гроNlадського бIолжету (бюл;кету участi) MicTa Харкова

Усього 8 734 |6l

10. Перелiк мiсцевих / регiона,,lьних програм, що виконуються у скJIадi бюджетноТ програми

1 1. Результативнi показнilки бюджетноТ програми

Nъ

зlп
Найлlенуванt,lя мiсцевоi / регiональноТ програNIи Загальний фонд Спешiальний фонл Усього

l 2 3 4 5

l MicbKa прогреI,Iа спорl,ивних ilчtiдхiевих проектiв на 20 l 3-2025 роки 8 7з4 l61 0 8 734 161

Усього 8 734 16l 0 8
,734

1б1

Ns

з/п
показники Одиниrtя виr"riр1,

.Щжерело
iнформаuii

Загальний фонд Спеrtiальний фонд Усього

l 2 J 4 5 б 7

1 затрат

Обсяг видаткiв на провелення заходiв грн. Кошторис 7 877 lб1,00 0,00 ,7
877 l61,00

Ns

з/п
Загальний фоrщ Спечiапьний фонл Усього

1 2 3 rl 5

1 с
,7 877 |6|

J 857 00с с 857 00(

с 8 734 161



Обсяг видаткiв на реалiзачiю проектiв-переможцiв громадського
бюджету (бюлжету }^racTi) MicTa Харкова

грн. Кошторис 857 000,00 0,0с 857 000,00

2 продукту

Кiлькiсть заходiв од. календарний плая 33,00 w, 0,0с зз,Oс

Кiлькiсть проеюiв од. календарний плая 2,00 \t 0,00 2,0с

3 ефекгивностi
Середнi витрати на проведення одного заходу /;::тffi:\ управлlнськии оолlк 2з8 702,00 v- 

0,00 2з8102,0с
Середнi витрати на реапiзацiю одного проекту ,Z,o"\Ъi i,{a) }щlавлiнський облiк 428 500,00 V- 0,00 428 500,0с

4 якостl t ' '- G'' л*КСi Мlл -' 
,Y -\ ,\9У"----Х6,+-_ ФN

Вiдсоток виконання заходiв в pal\4кax програr4и f-"Z "jFгr\ эr- l00,00 0,0с 100.0с

Вiдсоток виконання кiлькостi проектiв, вiдносно ло заплановани{,| ;*
а 100,00 0,0с 100,0с

Заступнtлк директора Щепартаменту у справах ciM'i', молодi
MicbKoi ради

ПОГО[ЖЕНО:
[епарта;чIент бюджету i фiнансiв xapkiBcbkoi мiськоI ради к
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