
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня  2014  N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від    28.02.2020 р. № 100

1. 1100000
(код) 

2. 1110000
(код) 

3. 1117363
(код) (КФКВК)

4. 1,356,681.00 0.00 гривень та  

 спеціального фонду -  1,356,681.00  гривень.

5.
 Бюджетний Кодекс України;  

гривень, у тому  числі  із  загального фонду  - 

Обсяг бюджетних 
призначень/бюджетних 
асигнувань - 

Підстави для виконання бюджетної програми :

Постанова КМУ від 18.05.2011р. №520 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання 
інвестиційних програм (проектів), зі змінами;
Постанова КМУ від 06.02.2012р. №106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання 
інвестиційних програм (проектів),зі змінами;

 Рішення  міської ради міста Кропивницького  від 18 грудня 2019 року №3046 "Про бюджет міста Кропивницького  на 2020 рік"  зі змінами

Наказ Міністерства Фінансів №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від
26.08.2014р. зі змінами ;

Розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"  (зі змінами)

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29  грудня  2018 року N 1209)

      (найменування бюджетної програми) 

      (найменування відповідального виконавця) 

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
      (найменування головного розпорядника) 

Наказ МФУ від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів ", зі змінами;

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

бюджетної програми місцевого бюджету  на 2020 рік
ПАСПОРТ

Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки затверджена рішенням КМР від 20.12.2016 р. №721 , зі змінами.



6. Цілі  державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п 

1

7. Мета бюджетної програми

8

N з/п 

1

9.
гривень

1 3 4 5

1 0.00 1,356,681.00 1,356,681.00

0.00 1,356,681.00 1,356,681.00

10.

2 3 4

0.00 1,356,681.00 1,356,681.00

0.00 1,356,681.00 1,356,681.00

Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на
прибудинковій території за адресою:
м. Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому числі виготовлення проектно-
кошторисної документації

1

Програма розвитку фізичної культури та спорту  в м.Кропивницькому на 2017-2020роки 
затверджена рішенням Міської ради від 20.12.2016 р. № 721 (зі  змінами)

Усього

Усього

Перелік місцевих/регіональних  програм, що виконуються у складі бюджетної програми                                                гривень

Найменування місцевої/ регіональної  програми Загальний фонд Спеціальний 
фонд Усього

2

Напрями використання бюджетних коштів

N з/п
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього

Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на прибудинковій території за адресою:
м. Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації

Забезпечення розвитку інфрастуктури території міста.
 Завдання бюджетної програми

Завдання

Ціль державної політики

Реалізація  інвестиційних проектів щодо здійснення заходів соціально-економічного розвитку та забезпечення розвитку 
інфраструктури  територій міста



10.

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1

Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним
покриттям на прибудинковій території за адресою:
м. Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації

затрат

 Загальний обсяг видатків необхідний на реконструкцію спортивного 
майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям грн. проектно-кошторисна документація, укладені

договори 0 1,391,681.00 1,391,681.00

Обсяг видатків необхідний на реконструкцію спортивного майданчику для 
міні-футболу зі штучним покриттям на 2020 рік грн. проектно-кошторисна документація, укладені

договори 0 1,356,681.00 1,356,681.00

продукту 

Кількість спортивних майданчиків, які планується реконструювати одиниць моніторинг потреби, внутрішні реєстри 0 1 1

ефективності 

Середні витрати на реконструкцію одного спортивного майданчика грн. розрахунок 0 1,391,681.00 1,391,681.00

якості
Рівень реалізації інвестиційного проекту на реконструкцію спортивного
майданчика % розрахунок 0 100 100

 
Катерина ЧЕРКАССЬКА

                                                                                                     (ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 
Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(ініціали та прізвище) 

Дата погодження
28.02.2020 р.

М.П.

Результативні показники бюджетної програми

Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний 

фонд

(підпис)

(підпис)

Усього

Заступник начальника   управління  молоді та спорту        

Начальник фінансового управління             Любов БОЧКОВА

№ 
з/п Спеціальний фонд


	1,2,3,4,5
	6,7,8,9,10
	11

