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21.0'1.202| р. Nэ 104

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

!епартамент у справа-ч ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi рали

ЗАТВЕРДЖЕНО
На{аз MiнifrepfrBa фiвансiв УкраТни
26 серпня 2014 року lJg 8Зб
(у редакцii наказу МiнiФерФва фiнансiв Украihи
вИ 29 Фудня 2018 року lФ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий докlмент

[епарта"rr.rент у справах ciM'i, мололi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi ради

(наймеrryвання головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюдж*у )

35859047
(Nод Програмноi масифiхацii видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюлж*у,)

1 120000

(найменуванм головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджrу )

Управлiння з питань фiзичноi культури та спорту .Щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoi Mi ськоТ рали
(наirмеrrуваlrня вiдповiдаьного виконавця)

2.

J.

д

5.

(код Програмноi шасифiкацi'i вщаткiв та
кредигlванм мiсцевого бюлжеry)

26488 105

(код за €ДПОУ)

1125062 5062 0810 Лiдцшв ФортУ вицл( досrm.нь m орm!Ьалitr якi здiйфю*n
ЕЪкультлно_спортивну дiш шim в релiонi' 205540о00п0

(@лрощш швф,аш,!шd!п lft ьФщ ФФцю щфь,d r**t п 
'фщп"6фьfu6@ф щщ*-***ь*, *"О"'"9-: йфЕfuбiофry)

Обсяг бюджегних призначенrбюдхgгlt}о( асигнуваrrь -ДI2Zý41 rривень , у тому числi загальноло фонФ/ - 5427545 гривеяь m спецiального фонд/ О гривень

Пйстави дJи вIдФнаЕня бюджсгноi програми



Бtодж€тмй юдеRс УцаrЪu (cNcL 20,22)
ЗаtФя Украiш " Про фiзичЕу RулБт)ту i споРI" вй 24.12.1993 ]Ф 3808-Хtr
Наriоядьва сгрrcгiя з оздоровчоi рr]ювоI аrс@Еосгi в УцаЪi яа перiод до 2025 року "Рдова мг!шiФздорв!й спосiб жгггя - здоро!а вацir', сш.ш Указом пр€зидеЕгд ущаiш вй
09 02 20l б Ns 42Do] 6

бюдýг xapKiвcbкoт мiсыФТтерпгорiмьяоi грол@д!, й Т21 piD)

Харкова яа 2017 2025 роки' (зi змiяамr)

Рiшення виконавсого комiтегу ХФкiвськоi мiськоi радr вiд 15.05.20 ] 9 

'{, 
ЗЗ4 'Про оргмЬацй забвпсsеяш ха!ч}ъавням, лiкарським! з@бы! в вхрбамп медrчяого првяач.Ф

спортсм€нiв та ушсвшЙ спорmяй заходiв з рD9аок !{ошгiв бюдкеry мiсга ХФюва"

6. IJiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

Nъ

зlп Цiль державноi полiтики

1 Здiйснення фiзкультурно-масовоi роботи серед населення, пiдтримка спорту вищих досягень та заходи з регiонального розвитку фiзичноi культури та спорту

7. Мета бюджетноi програми

Пiдтримка спорту вищих досягнень та заходи з регiонального розвитку фiзичноi культури та спорту

8. Завдання бюджетноТ програми
J\ъ

з/п
Завдання

1 Сприяння дiяльностi закладiв фiзичноТ культури i спорту та органiзацiй фiзкультурно-спортивноi спрямованостi

2 Видатки на виплату стипендiй кращим спортсменам

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

N9

зlп
Напряrlлl використання бюдя.етних коштiв Загальний фонд Спецiа;lьний фонд Усього

1 1 3 4 5

l Спiвпраuя з закладами фiзичноТ к)/льтури i спорту та органiзацiями фiзкультурно-спортивноТ спрямованостi,
надання фiнансовоi пiдтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень

4 663 545 4 66з 54:

2 Проведення видаткiв на виплату стипендiй кращим спортсNlенам 764 000 764 00с
Усього 5 427 545 5 427 545

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

]1ъ

зlп
Найменування мiсцевоi / регiона;rьноi програми Загальний фонд Спечiальний фонл Усього

1 2 3 4 5



l MicbKa комплексна цiльова соцiмьна програма розвитку фiзичноi культури та спорту м. Харкова на201'7- 2025 роки 5 l242з5 0 5 124 2з5

2 Комплексна цiльова програма розвитку футболу в м. XapKoBi на20|-7 - 2025 роки 30з 31 0 з03 з1
Усього 5 427 545 0 5 427 545

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми
ль
з/л

показники Одиниця вимiру !жерело
iнформаuii

Зага,rьний фонл Спечiальний фонд Усього

1 2 J 4 5 6 7

1 затрат
кiлькiсть громадських органiзаuiй фiзкультурно-спортивноi
спрямованостi, якi отримують фiнансову пiдтримку для проведення
навчаJIьно-тренувальноi та спортивноi роботи (в розрiзi
органiзацiй)

од.
калеtцар спортивно-масових
заходiв

8,00 0,0с 8,00

обсяг фiнансовоТ пiдтримки для громадських органiзацiй

фiзкультурно-спортивноi спряNIованостi д.тrя проведення навчмьно-
греrrувальноi та спортивноi роботи (в розрiзi органiзаuiй)

грн. кошторис 4 663 545.00 0,0с 4 663 545,00

кiлькiсть видiв спорту (в розрiзi видiв), розвиток яких забезпеч5,rоть
громадськi органiзаuiТ фiзкультурно-спортивноi спрямованостi, якi
отримуоть на цю мету фiнансовч пiдтримку

од.
календар спортивно-масових
заходiв

9,0( 0,00 9,00

кiлькiсть спортсменiв, якi отримутоть стипендiТ од. розпорядженнJI Харкiвського
мiського голови

60,0с 0,00 60,0с

витрати на виплату стипендiй грн. коlлторис 764 000,00 0,00 764 000_0с
2 продукгу

кiлькiсть спортивних заходiв (у розрiзi iх вилiв), на проведення
яких гроNlадськi оргаrriзацii фiзкультурно-спортивноi спрямованостi
отримують фiнансову пiдтриr,Iку (в розрiзi органiзацiй)

од.
календар спортивно-масових
за-ходiв

81,0с 0,00 81,0с

кiлькiсть людино-днiв проведення спортивних заходiв (у розрiзi ix
вилiв), на проведення яких громадськi органiзацii фiзкультурно-
спортивноi спрямованостi отримують фiнансову пiдтримку (в

розрiзi органiзацiй)

од.
каJIендар спортивно-масових
заходiв

9 130,0с 0,00 9 130,00

кiлькiсть проведених виплат на piK од. розра.\унок 382,0с 0,00 382,00
3 ефективностi

середнiй роз;чriр фiнансовоi питримки з бюджету олнiй громалськiй
органiзаuii фiзкультурно-спортивноi спрямованостi на проведення
навчzlльно-тренувальноi та спортивноi роботи

грн- розрахунок 582 94з,Oс 0,0с 582 943,00

серелнiй розмiр фiнансовоТ пiдтримки з бюджету громадським
органiзацiям фiзкультурно-спортивноi спрямованостi на
проведення одного спортивного заходу (в розрiзi ix видiв)

грн. розрахунок 57 575,0с 0,0с 57 575,00



середнiЙ розмiр витрат на виплату стипендii на одного спортсмена грн. розрахунок |2 7зз.Oс 0,00 |2 7зз,00

4 якостl

кiлькость громадських органiзацiй фiзкульryрно-спортивноi
спрямовzlностi, якi отрим;лоть фiнансову пiдтримку для проведення
навчмьно-тренувальноi та спортивноi роботи, вйносно до
запланованих

вцс.

яъ*
100,0с 0,00 l00,0c

кlлькlсть спортивних заходlв, проведених громадськими

органiзацiями фiзкультlрно-спортивноi спрямованостi (в розрiзi if
видiв), вИносно до запланованих //: $#кq ;\

100.00 0,00 1 00.0с

кiлькiсть спортсменiв, якi отримутоть стипендii, вйносно до
запланованих

а
х fr {ш iЗ -^

i! 
-

100,00 0,00 l00,0c

Застч Депаптаментч v спп2вах ciM'i'- молопi
MicbKoi ради

ПОГОРКЕНО:
Щепартапrент бюджету i фiнаrrсiв XapKiBcbKoi MicbKoT рали

Заступник мiського голови - директор .Щепарталленту бюджету i фi

2t.07.202| р.

м.п.

т.д. тАукЕшЕвА
(iнiцiа]/iнiцiш. прiзвищс)

{кф9цкоJИ .о
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