
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від  29 грудня 2018 року № 1209)

1
1100000 41844557

(код за ЄДРПОУ)

2.
1110000 41844557

(код за ЄДРПОУ)

3. 1115011 5011 0810 11528000000
(код Програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Управління молоді та спорту Міської ради міста 
Кропивницького 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 Управління молоді та спорту Міської ради міста 
Кропивницького 

Наказ 
Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1900000 гривень, у тому числі загального фонду - 1900000 гривень та 
спеціального фонду - ____________ гривень.

від  "11" лютого 2021р . N 29

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021  рік

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Проведення навчально-тренувальних 
зборів та змагань з олімпійських видів 

спорту

(найменування відповідального виконавця)



5.

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

N з/п 

1

2

7. Мета бюджетної програми

8

N з/п 

1

2

3

4

Підстави для виконання бюджетної програми: 

Формування, зміцнення, збереження здоров"я громадян, підвищення працездатності та збільшення тривалості активного життя.

Ціль державної політики

 Завдання бюджетної програми

 Постанова КМУ  від  18.09.2013 року  № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та 
міжнародного рівня", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23.05.2017 року  № 254-р "Про грошові 
норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів обласного рівня"; постанова КМУ від 02.02.2011 року № 98 "Про 
суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також осіб, що направляються у відрядження підприємством, установами та 
організаціями,які повністю або частково утримуються(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"(зі змінами).

 Бюджетний Кодекс України;  Закони України  "Про фізичну культуру і спорт";

 Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393 ,зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016р. за № 
1610/29740  Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників ії виконання для місцевих бюджеттів у 
сфері  фізичної культури і спорту ;

Організація і проведення регіональних   змагань з олімпійських видів спорту

Проведення навчально-тренувальних зборів  з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських  змагань

Забезпечення розвитку олімпійських  видів спорту.

Рішення  Кропивницької міської ради  від 22 грудня 2020 року № 43  "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади  на 2021 рік"

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

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських 
видів спорту

Програма  розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради 
від 02.02.2021 року № 87

Завдання

Проведення навчально-тренувальних зборів  з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних  змагань

Удосконалення системи формування та підготовки  збірних команд з олімпійських видів спорту, створення умов для розвитку 
індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки. 



9.
гривень

1 3 4 5

1
100,000 0 100,000

2
800,000 0 800,000

3 135,000 0 135,000

4
865,000 0 865,000

1,900,000 0 1,900,000

10.

1 3 4 5

1,900,000 0 1,900,000

1,900,000 0 1,900,000

Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Усього

2

Утримання  спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з 
підготовки до регіональних змагань з олімпійських видів спорту .

Утримання  спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з 
підготовки до всеукраїнських магань з олімпійських видів спорту.

 Проведення регіональних  змагань з олімпійських видів спорту

2
 Програма розвитку фізичної культури та спорту  в м.Кропивницькому на 2021-
2024 роки затверджена рішенням  Кропивницької міської ради від 02.02.21 року  
 №87

Усього

Проведення та відрядження спортсменів збірних команд  на  всеукраїнські  
змагання з олімпійських видів спорту .

Усього

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної  програми Загальний фонд Спеціальний фонд 



11.

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1 

1 Проведення навчально-тренувальних зборів  з олімпійських видів спорту з 
підготовки до регіональних  змагань

затрат     
Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських  видів спорту з підготовки до 
регіональних  змагань одиниць

Календарний  план спортивних заходів на рік ,  Положення 
про змагання, накази 12 0 12

продукту     
Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з  олімпійських  видів спорту з 
підготовки до регіональних  змагань одиниць  розрахункові дані 1000 0 1,000

ефективності     
Середні  витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з  олімпійських 
видів спорту  з підготовки до регіональних змагань гривень

розрахунок , індивідуальні кошториси
100 0 100

якості
динаміка кількості  навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з 
підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком(2020 рік-14 одиниць.; 
2021 рік- 12 одиниць.)

% розрахунок 85.7 0 85.7

Завдання 2 
2 Проведення навчально-тренувальних зборів  з олімпійських видів спорту з 

підготовки до всеукраїнських  змагань

затрат     
Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських  видів спорту з підготовки до 
всеукраїнських  змагань одиниць

Календарний  план спортивних заходів на рік ,  Положення 
про змагання, накази 80 0 80

продукту 
Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з  олімпійських  видів спорту з 
підготовки до всеукраїнських  змагань одиниць  розрахункові дані 8000 0 8000

ефективності 
Середні  витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з  олімпійських 
видів спорту  з підготовки до всеукраїнських  змагань гривень

розрахунок , індивідуальні кошториси
100 0 100

якості
динаміка кількості  навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з 
підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком(2020 рік-83 одиниць; 
2021 рік-80 одиниць) % розрахунок 96.4 0 96.4

Завдання 3
3 Організація  і  проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

затрат

кількість  регіональних  змагань з олімпійських видів спорту одиниць
Календарний  план спортивних заходів на рік ,  Положення 
про змагання, накази 45 0 45

продукту 

Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 
фонд Усього



кількість людино-днів участі у регіональних  змаганнях з олімпійських видів спорту одиниць розрахункові дані 2050 0 2050

ефективності 
середні витрати на один людино-день участі у регіональних  змаганнях з олімпійських 
видів спорту гривень

розрахунок , індивідуальні кошториси
65.85 0 65.85

якості

Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних  змаганнях, порівняно 
з минулим роком( 2020 рік-293 спортсмена; 2021 рік-322спортсмена) % розрахунок 110 0 110

у т.ч. динаміка кількості спортсменів,які посіли призові місця у вказаних 
змаганнях,порівняно з минулим роком( 2020 рік- 219 спортсменів.; 2021 рік-230 
спортсменів)

% розрахунок 105 0 105

Завдання 4
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на 

всеукраїнськиї змаганнях з олімпійських видів спорту
затрат

кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь 
спортсмени збірних команд обл.

одиниць
Календарний  план спортивних заходів на рік ,  Положення 
про змагання, накази 75 0 75

продукту 
кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських 
змаганнях з олімпійських видів спорту осіб плани 585 0 585

ефективності 
середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного 
спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів 
спорту

гривень
розрахунок , індивідуальні кошториси

1478.6 0 1478.6

якості
кількість спортсменів регіону, які готуються до здобуття   призових  місць у 
всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту осіб плани 340 0 340

динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських 
змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком( 2020 рік-245 
спортсменів; 2021 рік- 340 спортсменів)

% розрахунок 139 0 139

Начальник  управління молоді  та спорту
(підпис) 

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

 Начальник фінансового управіння  
(підпис)

Дата погодження
"11" лютого 2021р.
М.П.

ПОГОДЖЕНО: 

Любов БОЧКОВА
(ініціали та прізвище)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ
(ініціали та прізвище) 
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