
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010  № 679 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

бюджетної програми на 2014 рік

1.

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.

(КПКВК МБ)

4.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   5 400 тис.гривень, у тому числі загального фонду -  0 тис.гривень та спеціального фонду - 5 400 тис.гривень

1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1016310 150101  

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (субвенція з Державного бюджету міському бюджету на соціально-економічний 

розвиток)

(КТКВК) (найменування бюджетної програми)

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради  (Київського міської 

державної адміністрації) від ________________ 

№________________

і Наказ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 

________________ №________________

1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПАСПОРТ



6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми,   спрямовані   на  досягнення  мети,  визначеної паспортом бюджетної програми:

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн) 

9. Перелік  державних/регіональних  цільових   програм,   що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн) 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

1 Показники затрат

2 Показники продукту

497,700

Джерело інформації Півріччя Рік

1 Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства

1
Витрати на проектування об'єктів, що планується 

спорудити (реконструкції)
од. Кошторисна документація

Регіональні цільові програми - всього

Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-

2015роки»

РАЗОМ державні/регіональні цільові програми

№ з/п Показники
Одниця 

виміру

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Півріччя Рік

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
Разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
Разом

1 Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства 5400,000 5400,000

Разом 5400,000 5400,000

№ з/п Підпрограма/Завдання бюджетної програми

Півріччя Рік

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
Разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
Разом

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3808-ХІІ

Закон України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" від 14.09.2000 №1954-ІІІ

Указ Президента України "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи" від 19.07.2005 

№1113/2005

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 №6/10152 

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ-спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 №7/5394

Рішення Київської міської ради "Про програму соціально-економічного розвитку міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 №5/10151 

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 року №679

Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об"єктів галузі фізичної культури та спорту

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограми



3 Показники ефективності

4 Показники якості

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

                                                         (тис.грн) (тис.грн) 

Х 89300,000 89300,000

УСЬОГО: 5400,000 5400,000 104735,300 104735,300

41034500

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Х Х 1000,000 1000,000

        

БУДIВНИЦТВО СПОРТИВНОЇ 

СПОРУДИ З ЛЬОДОВИМ ЦЕНТРОМ 

ТА БАСЕЙНОМ НА 

ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКIЙ, 60

1000,000 1000,000 89300,000 89300,000

41034500

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Х Х 1600,000 1600,000 Х 9800,000 9800,000

Х 5635,300 5635,300

        

РЕКОНСТРУКЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА 

ВУЛ.РАДУЖНІЙ, 33-А

1600,000 1600,000 9800,000 9800,000

41034500

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Х Х 2800,000 2800,000

12

        

БУДІВНИЦТВО СТАДІОНУ З 

ТРИБУНАМИ У ПАРКУ ВОЇНІВ-

ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ НА 

ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,23

2800,000 2800,000 5635,300 5635,300

6 7 8 9 10 11

спеціальни

й фонд
Разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
Разом

1 2 3 4 5

Код Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду
План звітного періоду

Прогноз до кінця реалізації проекту 

(програми) Пояснення, що характеризують джерела 

фінансуваннязагальний 

фонд

спеціальни

й фонд
Разом

загальний 

фонд

1
Рівень готовності об'єкту проектно-кошторисної 

документації по будівництву об'єкту 
% розрахунок 100,000

1

Витрати на розробку 1-го проекту на ремонт і 

реконструкцію з деякими реставраційними роботами, 

заміною ліфтів

тис. грн. розрахунок 165,925

1

Кількість проектів об'єктів, що планується на ремонт і 

реконструкцію з деякими реставраційними роботами, 

заміною ліфтів

од. Кошторисна документація 3,000



(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР 

(КМДА) В.К. Костюченко 

(підпис)

Перший заступник директора 

Департаменту фінансів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) В.М. Падалка 
(підпис)


