
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Ватутінської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від / І  (Ж 10.(9 А/ЯД Ь_______________

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

__________06__________  Відділ освіти Ватутінської міської ради_____________________________________________________________
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

_________ 061__________  Відділ освіти Ватутінської міської ради_____________________________________________________________
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0615030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1085284 гривень, у тому числі загального фонду - 1062089 гривень та спеціального фонду - 
23195 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017№2145-УІІ1, "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 МФУ 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 " зі (змінами), рішення міської ради від 21.12.2018 №65-2/УІІ "Про міський бюджет 
на 2019рік" (зі змінами).



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Фізичне виховання й фізкультурно-оздоровча діяльність у навчально-виховній сфері.
2 Розвиток здібностей у вибраному виді спорту.

7. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля 
дітей та молоді, самореалізаиії, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту на 2019 рік.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення належного утримання працівників та фунціонування ДЮСШ 1015203 23195 1038398

2 Погашення кредиторської заборгованості 46886 0 46886
Усього 1062089 23195 1085284

10.
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



і

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюються з бюджету од
положення про 
відділ освіти

1 1

обсяг витрат на ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету

грн кошторис 1062089 1062089

кількість штатних працівників, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету

од штатний розпис 12,52 12,52

в т.ч. тренерів од штатний розпис 7,42 7,42
кредиторська заборгованість на початок року грн річний звіт 46886 46886

2 продукту
середньорічна кількість учнів осіб журнал обліку 245 245

кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях осіб звіт 205 205

3 ефективності

середні витрати на ДЮСШ з розрахунку на одного працівника грн розрахунково 81087 81087

середньомісячна заробітна плата працівника грн розрахунково 4681 4681
середні витрати на навчально-тренувальну роботу, у розрахунку на 
о д н о г о  У Ч Н Я

грн розрахунково 4108 4108

4 якості
відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунково

ОО

100

Начальник відділу освіти

ЕНО:
.нансового управління

/А.аґ-Л&у

С.М. Бурбело
(ініціали та прізвище)

В.М.Пінькас 
(ініціали та прізвище)


