
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 

0100000
(код)

0110000
(код)

0115041 0810

(код) (КФКВК)

4. 1385000,00 гривень в тому числі:

загального фонду 1377122 гривень

спеціального фонду 7878,00 гривень

5.

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)

Розпорядження Кабінету Міністріви України від 23.05.2007 р. №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"

інші нормативно-правові акти

6.

N з/п

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -                                                                                                                                                    

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів" 

Ціль державної політики

(найменування головного розпорядника)

Бережанська міська рада
1.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 

року № 1209)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28 липня 2021 року № 199-р

Бережанської міської ради

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Рішення Бережанської міської ради від 21.12.2020 року №40 « Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2021 рік» та рішень від 28.01.2021 року №94, 

від 02.02.2021 року №100, від 25.02.2021 року №136, від 25.03.2021 №183, від 31.03.2021 №204, від 07.05.2021 року №221, від 03.06.2021 року №256, від 24.06.2021 року 

№301, від 22.07.2021 року №333  "Про внесення змін до міського бюджету Бережанської міської територіальної громади на 2021 рік".

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

2.
Бережанська міська рада

3.

Підстави для виконання бюджетної програми: __________________________________

Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" ( 

із змінами від 02.12.2014 р. №1194)

Закон України від 15.12.2020року  №1082-ІХ "Про Держаний бюджет України на 2021 рік"



7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Здійснення виконавчими 

органами міських рад наданих 

законодавством  повноважень у 

відповідній сфері.

1377122,00 7878,00 1385000,00

1377122,00 7878,00 1385000,00

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

1 Кількість штатних одиниць  од. штатний розпис 8 8

2 витрати на утримання грн розпорядження 1377122 1377122

3 Кількість споруд на утримання шт звітність 3 3

4 витрати на придбання ОЗ грн розпорядження 7878 7878

Результативні показники бюджетної програми:

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

Усього

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Усього

Завдання бюджетної програми

10.

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування



2 продукту

1

кількість отриманих товаро- 

матеріальних цінностей для 

зіснення обслуговування

шт журнал реєстрації 400 400

2
кількість виконаних робіт по 

обслуговуванн
шт журнал реєстрації 60 60

3 кількість придбаних ОЗ шт журнал реєстрації 1 1

3 ефективності

1

середньомісячна заробітна 

плата працівників комунальних 

спортивних споруд

грн розрахунково 8460 8460

2 середня витрата на ОЗ грн розрахунково 7878 7878

4 якості

1
питома вага витрат на здійсненя 

заходів (завдань)
% розрахунково 100 100

2
питома вага витрат на здійсненя 

заходів (завдань)
% розрахунково 100 100

3
питома вага витрат на здійсненя 

заходів (завдань)
% розрахунково 100 100

Міський голова
(підпис)

(підпис)

28 липня 2021 року

М. П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ростислав БОРТНИК

ПОГОДЖЕНО:

Начальник "Фінансового управління" Бережанської міської ради Олег ТИМАНСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)


