
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836( у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 30.01.2019 №22

Вілліл освіти Печенізької РДА
( найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 30.01.2019 № 01-04/07 

Фінансове управління Печенізької РДА
( найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Печенізької РДА
(ктпквк мб)

(найменування головного розпорядника)
2.  0610000_______  Відділ освіти Печенізької РДА

(КТПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

З Розвиток дитячо -  юнацького та резервного спорту 
0615031________0810

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 387489 гривень, у тому числі загального фонду 
- 387489 гривень та спеціального фонду - _  гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України «Про Державний бюджет» Виконання Закону України «Про освіту», Конституції України, інших законів 

України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, Закон України 
«Про освіту» Постанова № 1298 від ЗО. 08. 2002р.та 28.12.2016 № 1037 . Постанова Кабінету Міністрів України від 14 .12.2016 
р. № 974. № 102 від 15.04.93р.Наказ №557 від 26 09. 2005р. № 643 від 20.04.2007р. Постанова № 993 від 05.11.08 р.Наказ № 992 
від 10.07.2017 р. Наказ № 2097 від 23.05.2005 р, із змінами № 365 від 31.08.2017 р.

6. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання ,фізичного розвитку повноцінного оздоровлення змістовного
•  »  *  •  М  •  «  • • •  0 "  •  •відпочинку і дозвілля дітей та молоді ,самореалізаци »набуття навичок здорового способу життя ,підготовки спортсменів 

для резервного спорту.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими 

спортивними школами



8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
і Створення належних умов для діяльності 

працівників та функціонування дитячо - 
юнацької спортивної школами

387489 387489

Усього 387489 387489

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

( грн. )
Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4

Усього



10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл

Одиниць Мережа закладів 1 1

Обсяг витрат на утримання 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл. Видатки на 
утримання комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл, яких 
здійснюється з бюджету

Грн. Розрахункові дані 387489 387489

Кількість штатних працівників 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл видатки на 
утримання яких здійснюється з 
бюджету, у розрізі іх видів

Одиниць Звіт по мережі 
штатам та 
контингетам

5,75 5,75

г

У тому числі тренерів Одиниць Звіт по мережі 
штатам та 
контингетам

4,0 4,0

2 продукту

Середньорічна кількість учнів 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на 
утримання яких здійснюється з 
бюджету, у розрізі іх видів

Осіб Звіт по мережі 
штатам та 
контингетам

240 240

кількість учнів комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл, видатки 
на утримання яких здійснюється з

Осіб Звіт по мережі 
штатам та 
контингетам

166 166



бюджету, у розрізі їх видів, що взяли 
участь у регіональних змаганнях
Кількість придбаного малоцінного 
спортивного обладнання та інвентарю 
для комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на 
утримання яких здійснюється з 
бюджету, у розрізі їх видів

Одиниць Звіт по мережі 
штатам та 
контингетам

3 ефективності
Середні витрати на утримання однієї 
комунальної дитячо-юнацької 
спортивної школи, видатки на 
утримання яких здійснюється з 
бюджету, у розрізі ЇХ ВИДІВ , 3 
розрахунку на одного працівника

Гри Розрахункові дані 67389,39 67389,39

Середньомісячна заробітна плата 
працівника дитячо-юнацької 
спортивної школи, видатки на 
утримання якої здійснюється з 
бюджету.

Грн Розрахункові дані 4531,83 4531,83

■ г ■
Середні витрати на навчально- 
тренувальну роботу у комунальної 
дитячо-юнацької спортивної школи,, 
видатки на утримання яких 
здійснюється з бюджету, з розрахунку 
на одного учня

Грн Розрахункові дані
1614,54 1614,54

Середні витрати на забезпечення 
участі одного учня комунальної 
дитячо-юнацької спортивної школи, 
видатки на утримання яких 
здійснюється з бюджету, у 
регіональних спортивних змаганнях

Грн Розрахункові дані 666 666

Середня вартість одиниці придбаного 
малоцінного спортивного обладнання

Грн Розрахункові дані



та інвентарю для комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл, видатки 
на утримання яких здійснюється з 
бюджету

4 ЯКОСТІ

Кількість учнів комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл, видатки 
на утримання яких здійснюється з 
бюджету, які здобули призові місця в 
регіональних спортивних змаганнях

осіб Звіт по мережі 
штатам та 
контингетам

76 76

Динаміка кількості учнів комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
видатки на утримання яких 
здійснюється з бюджету, у розрізі їх 
видів, порівняно з минулим роком

% Розрахункові дані 100 100

Керівник установи голої 
бюджетних коштів

сового органу

\ j s j y  ®е >«іа» '0 * *  Ь уі/

_Н.В .Прохорчук 
(ініціали та прізвище)

Т.О.Г ребеннікова 
(ініціали та прізвище)


