
від 18.02.2022 року №

№ з/п Завдання

№ з/п

1

Ціль державної політики

Організаційне забезпечення підготовки всебічно розвиненних юних спортсменів високої кваліфікації,покращення фізичної культури та спорту серед молоді Ясінянської громади 

8. Завдання бюджетної програми

0110000

(найменування відповідального виконавця)

3 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних  шкіл  фізкультурно-спортивних товариств

(код)

2. Ясінянська селищна рада

0115032

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Ясінянської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

ПАСПОРТ

бюджетної програми селищного бюджету на 2022  рік

1 Ясінянська селищна рада0100000

20

(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

(код) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 100 000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00 гривень та

Конституція України, Бюджжетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування",

Наказ Мінфіну України від 20.09.2017 р. № 793, Наказ Мінфіну України від 26.08.2014 р. № 836,

Наказ Міністерства молоді та спорту України від  23.11.2016 р. № 4393,

із змінами та доповненнями рішення сесії селищної ради від  17.02.2022року . № 1715,

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

Забезпечення  підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень ,участь спортсменів у відповідних змаганнях,розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл в обраному зимовому виді спорту,створення умов  для фізичного розвитку , повноцінного оздоровлення  змістовного відпочинку і дозвілля дітей,збереження та підтримка в належному 

технічному стані  існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно -спортивної спрямованості забезпечення їх ефективного 

використання для проведення спортивних заходів.

7. Мета бюджетної програми



гривень

гривень

М.П.

2

Забезпечення фінансуванння коштів   Ясінянського спортивно дитячого--юнацького спортивна школа олімпійського резерву  із 

зимових видів спорту. 

Усього

1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами,які підпорядковані громадським  організаціям фізкольтурно-спортивного спрямування

№ з/п

3

100 000,00

Усього

1 5

4

100 000,00 100 000,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

0,00

53

(підпис)

Начальник фінансового відділу Василина СЕНЕК

од. 1

Селищний голова

0 Затрат 0,00 100 000,00 100 000,00

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкольтурно-спортивних 

товариств,яким надаються фінансова підтримка з місцевого бюджету

Обсяг витрат ортивно дитячого--юнацького спортивної школи олімпійського 

резерву  із зимових видів спорту. 

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Ясінянської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

18.02.2022 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

100 000,00100 000,000,00

Усього

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

1

Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Загальний фонд Спеціальний фонд

11. Результативні показники бюджетної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд

100 000,00

0,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

№ з/п Усього

3

Найменування місцевої / регіональної програми

0,00 100 000,00 100 000,00

5

Напрями використання бюджетних коштів

2

Капітальні трансферти підприємствам ( установам,організаціям) придбання обладнення і предметів довгострокового користування

Усього

4

100 000,00од. 1 0,00 100 000,00

0,00 100 000,00 100 000,00

6 74

№ з/п

1

1

2

Показники

2

1


