
 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 

Відділу освіти Сватівської районної державної адміністрації                                 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

05.02.2020 N10-аг 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

1. 0600000 

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)  

      Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації                                                                                                     02142106 

               (найменування головного розпорядника)                                                                                                                                       (код за ЄДРПОУ)  

2. 0610000 

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

     Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації                                                                                                  02142106 

                (найменування відповідального виконавця)                                                                                                        (код за ЄДРПОУ) 

3.    0615031 
(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

5031 
(код Типової 

програмної   

класифікації 

видатків  та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

      0810                Утримання та навчально-тренувальна робота                        12313200000 

(код Функціональної      комунальних дитячо-юнацтьких спортивних шкіл                (код бюджету) 

 класифікації видатків     (найменування бюджетної програми 
  та кредитування              згідно з Типовою програмною класифікацією                                                                                                 

         бюджету)                   видатків та кредитування місцевого бюджету)                    

                                                                  

                    

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –1030654,00 гривень, у тому числі загального фонду –1030654,00 гривень та спеціального фонду -  0,00 гривень. 

5. 

 

 

 

 

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII, Закон 

України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. №836 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами), Закон України від 14.11.2019 р. №294-IХ «Про державний бюджет на 2020 

рік», рішення сесії Сватівської районної ради від 24.12.2019 р. №43/1 «Про районний бюджет на 2020 рік» (зі змінами),  Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

від 24.12.1993 №38087-ХХІІ  (зі змінами), Наказ Міністерства молоді та спорту від 23.11.2016 р. №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року N 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 07 серпня 2019 року N 336) 



 результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» 

  

 

 

   

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

N з/п Цілі державної політики 

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

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  

8. Завдання бюджетної програми: 

N з/п Завдання 

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

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів: 

                                                                                                                                         гривень 

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 

1  Забезпечення належного утримання працівників установи  766027,00  0 766027,00 

2 Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги  43827,00 0 43827,00 

 3 Інші напрямки використання коштів 220800,00 0 220800,00 

Усього 1030654,00 0 1030654,00 

 

 

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

                                                                                                             гривень 



       

 

N з/п  

Найменування місцевої / регіональної програми 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

1     

Усього    

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 комунальних ДЮСШ, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету 

од  Мережа розпорядників і одержувачів коштів 

місцевих бюджетів  

1    1  

 Кількість штатних працівників 

комунальних ДЮСШ, видатки на 

утримання яких здійснюються з 

бюджету 

осіб Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 

областей 

7  7 

 Обсяг витрат на утримання 

комунальних ДЮСШ, видатки на 

утримання який здійснюються з 

бюджету 

грн Розрахунковий показник 1030654,00 0,00 1030654,00 

2 продукту           

  Середньорічна кількість учнів 

комунальних ДЮСШ, видатки на 

утримання яких здійснюються з 

бюджету 

осіб Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 

областей  

120  120 

 Середньорічна кількість учнів 

комунальних ДЮСШ, видатки на 

утримання яких здійснюються з 

бюджету 

осіб Календарний план проведення навчально-

тренувальних зборів, змагань на 2019 рік та звітність 

Управління молоді та спорту  

51  51 

 Кількість придбаного 

малоцінного інвентарю для 

ДЮСШ 

Од. Розрахунковий рахунок 40  40 

3 ефективності           



 


