
KoшiB мiсцевого бюмеry )

2|.0'I.202| р. No l04

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

1100000 ,Щепарта:lлент у справах ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МiнiФерФа фiнансiв УФаiЪи
26серпня2014Фry М8Зб
(у редакцГi наказу МiнiФерqва фiнансiв Укра-lни
вiд 29 фудня 2018 роry N9 1209)

ЗАТВЕРЛКЕНО
Наказ / розпорядчий докуN{ент

.Щепартшtент у справах ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi ради

(найменування головного розпорядника

з5859047
(код Програмноi масифiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсчевого бюджmу)

(найменування головного розпорядвика коштiв мiсцевого бюиmу )

2. 1120000 Управлiння з питань фiзичноi культури та спорту .Щепартаменту у справа.\ ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoi Mi cbKoi рали

(код за СДПОУ)

26488105

aJ.

(код ПроФамноi шасифiкацii вщаткiв ъ
кредитування мiсцевого бюджсry)

ll27325

(найменуванвя вiдповiдмьного виконавщ)

,7з25

Gфпр.ФudФфi*lп@й!а (юдтЕоdФоФ!dшЕф,щrшrп lY_рlу"llу ( йr.щrФfuФпфWззriаозтЕофюп!опrlющф,с]rфшфп (@6м)
Ффкu}d.ФФф6.qяrу) *-;;;;-;-й;; frgtrJffi Фщкliф,пф6@у)

4, Обсял бюджетнкх призначень/бюдкетнrо< асигнувавь -2!Е29ЕIз rривень , у mму числi загмьIrою фонд/ О гривеfiь m спецiмьноло фонд/ - z|!229E!!L
гривень .

5 . Пiдстави Jlля викояання бюлr<етноi програми
Бюджсвий кqдекс yкpaiп! (сr.Ф. 20,22)
Зжоя Уr"аiм " Про фiзячЕу хультr?у i спорт" вй 24.12.199З М 3808-ХII

09.02.20lбл! 4ъ2016
Рiшеная б ceciт Харкiвськоi Micbкo-.l ради 8 скликаЕи вИ 14,07.202l Nц 1422l <Про внесенвя змiя до рiшеш 38 cccii xaPKirbкoi MicbKoi ради 7 сшиинш вИ 02.12.2020 Ns 229З20 (Про
fiqджег xapKiвcbюi мiсыФТ тФигорiальноi громOди яа 202l pio

ХФкова на 20l7 - 2025 ром" (зi змiяам,)

(код за €ДРПОУ)

0443 Булiвництво споруд, установ та закладiв фiзичноiкультури i спорту 20554000000

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

Nq

з/п
IJiль лержавноi полiтики

l
Формувr!яя iвфрасгрукгrр! сучасвих i привабливцх спортивяБ споруд за мiсцем прож!ваяш, у мiсцях мФового вiдпочtяку г!омадяя, яа баi заruьноФвiтн ix нФсдьяп заеладiв,

що м оть 6}ти легко доgгупi дш рiзвrх версгв яас€левш, Еасамперед ммозабезп€чеIm

1.



.. 7_ Мега бюджегцоi програми

Здiйс;€яш будiввлцва яовщ реконФрукцй, облашr)вм вФвяй Форт!шцх спору& у mму числi льодовюr ар€R багетоф]якцiоЕалыпФ( маПда]мЬ iз слМ покрl'r:ш i
т.нажерш уФдrтувшн54 сvл п.решrод. шiднв Фадiонiв заФ шоФiпiх в доmiьm шсшыgо( заша-чiв. орmяЪацiя в!робнидгва модуJъяlr( сrор ивm Фор}д iз
з@осувдяs! суlасЕж rcшологiЙ дш зqдоволспш пот!€б яаселеяш в оздоровчiй р}аовiй моФi i забезпф.ш iiK Фдiвшщгва-

8. ЗавдлrЕя бюDl(eгяоТ програми

9. Напрями використання бюджетнrдr коштiв

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

Nq

зlп
Завдання

1 Проведення робiт з реконструкцii та капiта,rьного бl,лiвничтва спортивних об'сктiв.Проведення капiтальitого ремонту спортивних споруд комунальноi форми власностi

2 Проведення капiтального ремонту комунальних закладiв

гривень

Ns

з/п
Напрями використання бюджетних коштiв Зага,чьний фонл Спеuiальний фонл Усього

1 2 3 4 5

1

Jабезпечення проведення реконструкцit та капiтального будiвничтва КП <Харкiвський мiський центр

фiзичного здоров'я населенrш <Спорт для Bcix>
196 682 726 |96 682 726

5 3абезпечення проведеtlня капiтального peNloHTy комунiцьних закладiв |,7 546 з|,7 l7 546 з1,7

Усього 0 2l4 229 043 2|4 229 043

гривень

Ng

з/п
Найл,Iенування мiсцевоi / регiональноi програNl и Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

1 z J 4 5

l MicbKa коNlплексна цi-,lьова соцiмьiiа прогреLlа розвитку фiзичноi культури та спорту пt. Харкова Ha20l'7 - 2025 роки 2|4 229 04з 2l4 229 04з

Усього 2|4 229 043 2|4229 о4з

1 1. Резl,льта-гивцi показн}.iки бюджетноi програми

Ns

з/п
показники Одиниця вилriр1,

[жерело
iнформачii

Загальний фонл Спечiальниi; фонд Усього

1 2 3 .l t 6 7

1 затрат

кiлькiсть чеrтгрiв "Спорт для Bcix" од. звlтнlсть 0,0с 1,0с 1,00

обсяг затрат на здiйснення peKoHcTpyKuir грн. кошторис 0,0с 184 1 82 726,0с l84 182 726,00

обсяг затрат на виготовлення проектно-кошторисноТ докумеrrтачii
для проведення робiт з капiтального будiвничтва

грн. кошторис 0,0с 12 500 000,0с 12 500 000,00

обсяг витрат на проведеннJI капiтального ремонту комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкiл у розрiзi iх видiв (ДЮСШ,
КДЮСШ, СДЮСШОР). видатки на утримання яких здiйснюються
з бюджетч

грн. кошторис 0,0с 17 546 317.00 \7 546 з17,0а

с



площа будiвель i споруд бюджетних спортивних споруд, на якiй

кiлькiсть розробленоi проектно-кошторисноТ докlлиентацii для
iT з капiтального будiвництва

кiлькiсть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл у розрiзi
вилiв (ЩIОСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), в яких булуть проведенi

середнi витрати на здiйснення реконструкцii 1 кв. м.

витрати на розробку проектно-кошторисноi документацii
з капiтального будiвництва

витрати на проведення капiтацьного ремонту 1 булiвлi
комунальноi дитячо-юнацькоi спортивних шкiл у розрiзi ix видiв

Ш, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на)лримання яких

питома вага проведених робiт з реконструкцii спортивних
вiд планового показника

р i вень гото BHocтi проектно-кошторисноi документацii
iT з капiтального будiвництва

питома вага проведених робiт з капiтального ремонту
закладiв вiд планового показника

Заступнl,tк директора {епартапlенту у справах ciM'i',
MicbKoi ради

ПОГО!ЖЕНО:
,Щепартал,tент бюджету i фiнансiв XapKiBcbKoi MicbKoii ради

Зеступник мiського голози - директор,Щепартаменту бюлжеry

21.07.2O2| р.

м.п.

В.О КОВАЛЕНКО

ffi
Ёffr W\щ\ }ъзffi

(iнiцiа.lиliнiцjаr. прiзвище)

т.д. тАукЕшЕвА
(iHilliilltiiHiцin]. прirвпщс)


