
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

(найм енування головного  розпоряд н и ка  кош тів  м ісц евого  бю дж ету) 

04.02,2021____________ № 22______________________________

1 .___________ 0600000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43065925
(код за ЄДРПОУ)

2 .___________ 0610000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради
(найменування відповідального виконавіїя)

43065925
(код за ЄДРПОУ)

3. 0615031
(код Програмної класифікаїиї видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

5031
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота 
______________________  комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл________

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

2452800000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 725 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 725 300,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністрерства молоді та 
спорту України від 23.11.2016 року № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері 
фізичної культури і спорту"._______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

№  з/п Ціль держ авно ї політики

1 Забезпечення реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом.

7. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття 
навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту._____________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№ з /п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н апрями використання бю дж етних коштів Загальний ф онд Спеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5

1
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, 
повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, 
самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для 
резервного с п о р т у .

1 725 300,00 0,00 1 725 300,00

УСЬОГО 1 725 300,00 0,00 1 725 300,00



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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

I I . Р езу л ь тати в н і п о к а зн и к и  б ю д ж е т н о ї  п р о г р а м и

№  з /п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

І
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі 

їх нидів (ДІОСШ, КДІОСШ, СДЮШОР), видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, од.

од.
звіт по мережі, штатах та 

контингентах 1,00 0,00 1,00

<1 у тому числі тренерів, осіб. осіб штатний розпис 8,40 0,00 8,40

2
Обсяг нитрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких 

спортинних шкіл н розрізі їх нидів (ДІОСШ, КДІОСШ, СДЮШОР), 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.

грн.
кошторис

1 725 300,00 0,00 1 725 300,00

3
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких 
снортинних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету, у р о з р і з і  їх нидів (ЛЮСШ. КДІОСШ. СДЮШОР). осіб.
осіб

штатний розпис
13,00 0,00 13,00

продукту 0,00

3
со|>одньорічнп кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету, у розрізі їх видів (ДІОСШ, КДІОСШ, СДЮШОР), осіб
од.

звітність

330,00 0,00 330,00

6

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

видів (ДЮСІІІ, КДІОСШ, СДЮШОР), що взяли участь у 
регіональних спортивних змаганнях, осіб

осіб

статистична звітність

330,00 0,00 330,00

ефективності 0,00

7
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької 

спортивної школи, 
з розрахунку на одного працівка

осіб
статистична звітність

132 715,00 0,00 132 715,00

8
середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо- 

юнацької спортивної 
III ко

грн.
кошторис

7 757,00 0,00 7 757,00

0
середні витрати на навчальио-ч-рсну вальну роботу у комунальних 

дитячо-юнацьких
с п о р т и в н и х  школах, у  оозрахку на одного у ч н я у н

грн.
кошторис

5 228,00 0,00 5 228,00

якості 0,00

10

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ,

К ДІОСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних 
____ с п о р т и в н и х  змаганнях, осіб___________________

осіб

статистична звітність

60,00 0,00 60,00


