
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти В ату мінської міської ради________________
від 21.09.2018року №422_______________________________
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

Наказ
Фінансового управління Ватутінської міської ради_______
(найменування міського фінансового органу)
від 21.09.2018року №120_____________________________

Паспорт 
бюджетної програми на 2018 рік

06 Відділ освіти Ватутінської міської ради
КИМ (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

Відділ освіти Ватутінської міської ради
(найменування відповідального виконавця V межах міського бюджету)

0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
КПККК (найменування бюдж етної програми)

Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань - 1002815,22 тис. гривень, у  тому числі загального фонду -98 7 775,00 тис. гивень та 
спеціального фонду - 15040,22 тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту"від 05.09.2017№2145-\ І1І, "Про фізичну культуру та сорт " 
від 24.12.1993 №3808-ХІІ із змінами та доповненнями, Положення про відділ освіти Ватутінської міської ради, накази Мінсімїмолодьспорту 
,наказ МФУ від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів  ”  із змінами, наказ і\4ФУ від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у  галузі "Фізична культура та спорт".



6. 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, 2018 рік

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми____________________
№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

1 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

і 2 3 4 5 6 7

1 0615031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

987775 15040,22 1002815,22

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

987775 15040,22 1002815,22

ВСЬОГО: 987775 15040,22 1002815,22

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Назва цільової програми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 '  " ~ ~ > . '

Регіональна цільова програма
Підпрограма 1



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

№  з/п кпквк Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 5 4 з 0

0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Затрат
кількість комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету

од положення про відділ освіти 1

обсяг витрат на утримання комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету

грн кошторис 987775

кількість штатних працівників, видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету

од штатний розпис 12,1

в т.ч. тренерів од штатний розпис 7,0
кредиторська заборгованості на початок року грн звіт 3719,0

Продукту
середньорічна кількість учнів осіб журнал обліку 240
кількість учнів, що взяли участь у регіональних 
спортивних змаганнях

осіб звіт 193

Ефективності
середні витрати на утримання однієї комунальної 
дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на 
одного працівника

грн звіт 81327

середньомісячна заробітна плата працівника грн звіт 4093

Якості
відсоток погашення кредиторської заборгоаності % звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм

Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 01.01 звітного періоду План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансуванняЗагальний
фонд

Спеціальний фонд Разом Загальний фонд
Спеціальн 

ий фонд
Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із 
бюджету

Інвестиційний проект 2

У сьо го :

Н ач ал ьн и к  відділу освіти
ініціали та прізвище

Головний бухгалтер О.А.Тарасова
підпис ініціали та прізвище


