
СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

2020 Сватове 

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2020 рік 

Згідно статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року' 
№ 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 7 серпня 2019 №336), 
відповідно до рішення сесії Сватівської районної ради від 24 грудня 2019 року № 
43/1 "Про районний бюджет на 2020 рік" 

НАКАЗУЮ: 

Внести зміни до наказу відділу освіти Сватівської райдержадміністрації 
від 05.02.2020 №10-аг, а саме: викласти паспорти бюджетних програм 
на 2020 рік по відділу освіти Сватівської райдержадміністрації за 
КПКВКМБ: 

- 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))»; 

- 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»; 
- 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл»; 
- 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»; 
- 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми» у новій редакції, що додається. 

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти 
на головного бухгалтера відділу освіти Сватівської райдержадміністрації 
Ільків Т.М. у^с 

Начальник відділу Олена ЮХНОВЕЦЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 07 серпня 2019 року N 336) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Відділу освіти Сватівської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
/£ /0 . Ю / . 0 N / 0 / я А 

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

1. 0600000 
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету) 

2. 0610000 
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету) 

3. 0611020 
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету) 

1020 
(код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету) 

Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації 
(найменування головного розпорядника) 

Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації 
(найменування відповідального виконавця) 

0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 
(код Функціональної (у тому числі з дошкільними підрозділами ("Відділеннями, групами)) 
класифікації видатків 
та кредитування (найменування бюджетної програми 

бюджету) згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету) 

02142106 
(код за ЄДРПОУ) 

02142106 
(код за ЄДРПОУ) 

12313200000 
(код бюджету) 

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 112015691,39 гривень, у тому числі загального фонду - 108668859,05 гривень та* спеціального фонду -
3346832,34 гривень. 



5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-УІ, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-УІІІ, 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-ІХ «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) 

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

Из/п Ціль державної політики 

1 Забезпечити надання відповідних послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти 

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти 

8. Завдання бюджетної програми: 

N3/0 Завдання 

1 Забезпечити надання відповідних послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

гривень 

Из/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

1 Забезпечення належного утримання працівників 
установи 

90062156,89 156827,56 90218984,45 

2 Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги 6905681,46 61501,89 6967183,35 

3 Видатки на інформатизацію 176000,00 276990,00 452990,00 

4 Інші напрямки використання коштів 11525020,70 2851512,89 14376533,59 

Усього 108668859,05 3346832,34 112015691,39 -

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

гривень 

N3/0 
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний 

фонд Усього 



1 2 3 4 5 

1 Програма національно-патріотичного виховання 2016-2020 роки 69100,00 0 69100,00 

2 Районна програма інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб 173698,00 0 173698,00 

Усього 242798,00 0 242798,00 

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 закладів Од. Звітність установ 25 

Кількість класів Од. Звітність установ 195 

Середньорічна кількість ставок 
педагогічного персоналу 

Од. Звітність установ 386,13 

Середньорічна кількість ставок вихователів, 
музичних керівників 

Од. Звітність установ 27,92 

Середньорічна кількість штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати праці 
віднесених до педагогічного персоналу 

Од. Звітність установ 84,18 

Середньорічна кількість штатних одиниць 
спеціалістів 

Од. Звітність установ 50,70 

4 Середньорічна кількість штатних одиниць 
робітників 

Од. Звітність установ - 283,05 

Всього - середньорічне число ставок 
(штатних одиниць) 

Од. Звітність установ 831,98 

2 продукту 

Середньорічна кількість учнів. осіб Звітність установ 0 » 2847 

Середньорічна кількість дітей дошкільного 
віку в школах-дитячих садках 

осіб Звітність установ 96 



3 ефективності 

Витрати на 1 дитину грн Розрахунок 36924,52 1137,22 38061,74 

Діто-дні відвідування дні Звітність установ 483990 

Г 4 якості 

Кількість днів відвідування Од. Розрахунок 170 

Керівник установи - головного 
Розпорядника бюджетних коштів/ 
заступник керівника установи 

ПОГОДЖЕНО: 

Управління фінансів Сватівської РДА 

Керівник місцевого фінансового органу/ 

! Заступник керівника місцевого фінансового органу 

О.П.Юхновець 
(ініціали та прізвище) 

(підпис) 
Л.В.Бобошко 

(ініціали та прізвище) 



З А і в ь г д ж ь н и 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 07 серпня 2019 року N 336) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Відділу освіти Сватівської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
м м ш и о N / О / а / ь -

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

і. 

2. 

3. 

0600000 
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету) 

0610000 
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету) 

0611090 1090 
(код Програмної (код Типової 

класифікації програмної 
видатків та класифікації 

кредитування видатків та 
місцевого бюджету) кредитування 

місцевого 
бюджету) 

Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації 
(найменування головного розпорядника) 

02142106 
(код за ЄДРПОУ) 

Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації 
(найменування відповідального виконавця) 

02142106 
(код за ЄДРПОУ) 

0960 
(код Функціональної 
класифікації видатків 
та кредитування 

бюджету) 

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

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

12313200000 
(код бюджету) 

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -3633036,69 гривень, у тому числі загального фонду - 2532734,00 гривень та спеціального фонду - 1100302,69 
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-УШ, 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-ІХ «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) 

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

N з/п Ціль державної політики 

>1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей умовах позашкільної освіти 

7. Мета бюджетної програми: Залучення та надання належних умов виховування дітей в умовах позашкільної освіти 

8. Завдання бюджетної програми: 

N з/п Завдання 

1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей умовах позашкільної освіти 

9. Напрями використання бюджетних коштів: 

гривень 

N 
з/ 
п 

Напрями використання бюджетних коштів Загальний 
фонд 

Спеціальн 
ий фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Забезпечення належного утримання працівників 
установи 

2310600,00 634400,00 2945000,00 

2 Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги 152844,00 30000,00 182844,00 

3 Інші напрямки використання коштів 69290,00 435902,69 505192,69 

Усього 2532734,00 1100302,69 3633036,69 



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 

2 1 
і 

Усього 
V"" 

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 закладів Од. Звітність 
установ 

2 2 

Середньорічне число посадових окладів (ставок) пед. персоналу (загальний фонд) Од. Звітність 
установ 

12,5 12,5 

Число посадових окладів (ставок) пед. персоналу (спеціальний фонд) Од. Звітність 
установ 

16 16 

Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (загальний фонд) Од. Звітність 
установ 

22,8 22,8 

Всього - число ставок (штатних одиниць) (спеціальний фонд) Од. Звітність 
установ 

32 32 

„. 2 продукту 

Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту (загальний фонд) осіб Звітність 
установ 

620 620 
г 

Кількість дітей, які отримують платні послуги осіб Звітність 
установ 

150 150 

3 ефективності 

Витрати на одну дитину, яка отримає позашкільну освіту та платні послуги грн Розрахунок 4718,23 

4 якості 



Відсоток дітей, які візьмуть участь у Всеукраїнських конкурсах-захистах науково- | % Розрахунок І і зи 
! дослідницьких робіт, тренувально-оз'доровчих зборах І 

Керівник установи - головного 
Розпорядника бюджетних коштів/ 
заступник керівника установи 

ПОГОДЖЕНО: 
Управління фінансів Сватівської РДА 

% 

Керівник місцевого фінансового органу/ 

Заступник керівника місцевого фінансового органу 

Ж Ж Л 0 Ю 

Л і й 

> 0 2 3 1 2 А ^ * 
ї ^ Р А Ї Н Ь 

(підпис) 

О.П.Юхновець 
(ініціали та прізвище) 

Л.В.Бобошко 
(ініціали та прізвище) 

і 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 07 серпня 2019 року N336) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Відділу освіти Сватівської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
/Є./о. лей7 N /О/аА 

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

і . 

3. 

0600000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету) 

0610000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету) 

0611150 1150 
(код Програмної (код Типової 

класифікації видатків програмної 
та кредитування класифікації 

місцевого бюджету) видатків та 
кредитування 

місцевого 
бюджету) 

Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації 
(найменування головного розпорядника) 

Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації 
(найменування відповідального виконавця) 

02142106 
(код за ЄДРПОУ) 

02142106 
(код за ЄДРПОУ) 

0990 
(код Функціональної 
класифікації видатків 
та кредитування 

бюджету) 

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

(найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету) 

12313200000 
(код бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -2394360,00 гривень, у тому числі загального фонду -2394360,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-УІ, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-УІІІ, 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-ІХ «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) 

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

N з/п Ціль державної політики 

1 Л Забезпечення належної методичної роботи установами освіти 

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної методичної роботи установами освіти 

8. Завдання бюджетної програми: 

N з/п Завдання 

1 Забезпечення належної методичної роботи установами освіти 

9. Напрями використання бюджетних коштів: 

гривень 

Из/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Забезпечення належного утримання працівників установи 2322360,00 0 2322360,00 

2 Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги 33400,00 0 33400,00 

3 Інші напрямки використання коштів 38600,000 0 38600,00 

Усього 2394360,00 0 2394360,00 

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 
* 

Програма національно-патріотичного виховання на 2016-2020 
роки 

1100,00 0 1100,00 



_>го 

11. Результативні показники бюджетної програми: 

1100,00 1100,00 

N 
з/п 

Показник Одиниця 
виміру 

Джерело інформації Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Усього 

1 затрат 
г • 

Кількість закладів Од. Звітність установ 1 1 

Середньорічне число посадових окладів (ставок) пед. персоналу Од. Звітність установ 10 і 10 

Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) Од. Звітність установ 10,1 10,1 

2 продукту 1 ' 1 1 
Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури Од. Звітність установ 150 150 

3 ефективності г 
Вартість одного виготовленого примірника навчально-методичної 

літератури 
грн Розрахунок 0 0 

4 якості 

Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою % Розрахунок 100 100 

Керівник установи - головного 
Розпорядника бюджетних коштів/ 
заступник керівника установи 

ПОГОДЖЕНО: 

Управління фінансів Сватівської РДА 
'""; ~цейого фінансового органу/ 

місцевого фінансового органу 

*>02312^** ' 
' УКРКМЬ * 

О.П.Юхновець 
(ініціали та прізвище) 

Л.В.Бобошко 
(ініціали та прізвище) 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 07 серпня 2019 року N 336) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Відділу освіти Сватівської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
/6. /0-АОлО N М / а / г -

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

0600000 Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації 02142106 
(код Програмної (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету) 

0610000 Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації 02142106 
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету) 

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 12313200000 
(код Програмної (код Типоврї (код Функціональної (найменування бюджетної програми (код бюджету) 

класифікації видатків програмної класифікації видатків згідно з Типовою програмною класифікацією 
та кредитування класифікації та кредитування видатків та кредитування місцевого бюджету) 

місцевого бюджету) видатків та 
бюджету) 

кредитування 
бюджету) 

місцевого 
бюджету) 

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -4217290,00 гривень, у тому числі загального фонду -4217290,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень. 

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

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

N з/п Ціль державної політики 

1 Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю установ, які обслуговуються, фінансування цих установ згідно з затвердженими 
кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування 

Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування закладів освіти,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого 
господарського обслуговування та надання якісних послуг іншими закладами 

Завдання бюджетної програми: 

N з/п Завдання 

1 Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю установ, які обслуговуються, фінансування цих установ згідно з затвердженими 
кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування 

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

9 Напрями використання бюджетних коштів: 

гривень 

Из/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Забезпечення належного утримання працівників установи 3886640,00 0 3886640,00 

2 Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги 33400,00 0 33400,00 

3 Інші напрямки використання коштів 297250,00 0 297250,00 

Усього 4217290,00 0 4217290,00 

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 централізованих бухгалтерій, груп 
централізованого бухгалтерського обслуговування 

Од. Звітність установ 2 2 

Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) Од. Звітність установ 27 27 

2 продукту [ 
Кількість установ, які обслуговуються Од. Розрахунок 32 32 

3 ефективності | 

Кількість установ, які обслуговує 1 працівник Од. Розрахунок 1,2 1,2 

4 якості 

1 

Керівник установи - головного 
Розпорядника бюджетних коштів/ 
заступник керівника установи 

ПОГОДЖЕНО: о.'-' 
оП 

І - Г І І 
Управління фінансів Сватівської РДА 
Керівник місцевого фінансового органу/ 
Заступник керішйша місцевого фінансового органу 
'•X **<>Д 02^'С ^ 

Дата ногоджсн і ї я / ^^ХА^ (ііідпис) 

О.П.Юхновець 
(ініціали та прізвище) 

Л.В.Бобошко 
(ініціали та прізвище) 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 07 серпня 2019 року N 336) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Відділу освіти Сватівської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
М/О.МАО N /О/аА 

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

1. 0600000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету) 

2. 0610000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету) 

3. 0615031 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету) 

Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації 
(найменування головного розпорядника) 

Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації 
(найменування відповідального виконавця) 

02142106 
(код за ЄДРПОУ) 

02142106 
(код за ЄДРПОУ) 

5031 
(код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету) 

0810 

(код Функціональної 
класифікації видатків 
та кредитування 

бюджету) 

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацтьких спортивних шкіл 
(найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету) 

12313200000 
(код бюджету) 

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -1031554,00 гривень, у тому числі загального фонду -1005554,00 гривень та спеціального фонду - 26000,00 
гривень. 

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

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: 

Из/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 781643,00 0 781643,00 

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

3 Інші напрямки використання коштів 180084,00 26000,00 206084,00 

Усього 1005554,00 0 1031554,00 

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

гривень 



Кз/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 1005554,00 0,00 1005554,00 

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, що взяли участь у 
спортивних змаганнях 

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 

і 3 • ефективності 



Середні витрати на утримання 1 
комунальної ДЮСШ, видатки на 
утримання якої здійснюються з 
розрахунку на одного працівника 

грн Розрахунковий показник 147364,86 0,00 147364,86 

Середньомісячна заробітна плата 
працівника ДЮСШ, видатки на 
утримання якої здійснюються з 
бюджету 

грн Розрахунковий показник 7627,27 7627,27 

Середні витрати на навчально-
тренувальну роботу та участь у 
змаганнях, у розрахунку на 1 учня 

грн Розрахунковий показник 8596,28 8596,28 

Середня вартість одиниці 
придбаного малоцінного 
спортивного обладнання та 
інвентарю 

грн Розрахунковий показник 1000,00 1000,00 

Г4 якості 

Кількість підготовлених у 
ДЮСШ, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, 
майстрів спорту України/ 
кандидатів у майстри спорту 

осіб Звіт про хід виконання календарного плану 
проведення навчально-тренувальних зборів, змагань 

за 2018 рік Управління молоді та спорту 

2 2 

Кількість учнів ДЮСШ, видатки 
на які здійснюються з бюджету, які 
здобули призові місця в 
регіональних спортивних 
змаганнях 

осіб Звіт про хід виконання календарного плану 
проведення навчально-тренувальних зборів, змагань 

за 2018 рік Управління молоді та спорту 

78 78 

О.П.Юхновець 
(ініціали та прізвище) 

г 

Л.В.Бобошко 
(ініціали та прізвище) 

Керівник установи - головного 
Розпорядника бюджетних коштів/ 
заступник керівника установи 
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ПОГОДЖЕНО: 

Управління фінансів Сватівської РДА 
<ерівник місцевого фінансового органу/ 

Заступник керівника місцевого фінансового органу 
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