
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства Ф інансів України 
26 серпня 2014 року № 8 3 6  
(у редакц ії наказу М іністерства ф інан сів  України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Краспокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника

________________
коштів місцевого бюджету )

П асп орт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Краспокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

44131710
Т ол оСД ГТІОУ )

0610000
( код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Краенокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
(найменування відповідального в

44131710
(к о д  за Г Д Р П О У )

0615041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 20541000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету')

(код Типової проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету')

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -0  гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний Кодекс України.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказ МФУ від 20.09.20! 7 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків 
га кредитування місцевих бюджетів», наказ МФУ від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних і ірограм та результат інших показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Рішення IV сесії Краспокутської селищної ради VIII скликання від 26.01.21 р. "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 
ЖОТ року' ЛЯо-УПІ "Про бюджет Краспокутської селищної територіальної громади на 2021 рік".(зі змінами)

6. І Іілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
ДГо

з/ п
1 Біль державної політики

і Утримання в належному стані існуючої мережі спорт ивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефект ивного функціонування для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми



Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, 
забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

і
У і римання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та 
забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

0 0 0

Усього 0 0 0

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

№>
з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

Усього


