
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N2 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника

28.09.2020 р. № 222

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

коштів місцевого бюджету )

1. (0600000) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради 41326277

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(0610000) Відділ освіти, молоді і спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

41326277
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0615031 ) 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл 23504000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1939126 гривень , у тому числі загального фонду -  1939126 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-УІ;
Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ;
Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р.№3808-ХІІ;
Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-ІІІ;
Закон України " Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей " від 19.05.2015р.№>453-VIII;
Постанова КМУ "І Іро затвердження Положення про дитячо-юнацьку школу" від 05.11.2018р.№993;
Наказ Міністерства молоді та спорту України " Про затвердження форми звітності №5-ФК ( річна),№>5-ФК (зведена) (річна) про діяльністьдитячо-юнацьких спортивних 
шкіл( спеціалізованихдитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву) та інструкцій їх заповнення " від 07.02.2017р.№946;
Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 30.07.2013№37;
Наказ Міністерства молоді та спорту України " Про організацію новчально- тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл"від 17.01.2015р.№67;
Наказ Міністерства молоді та спорту України " Про впорування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005р. 
№>2097;



Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836".
Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” від 24.12.2019р. №52/8-2;
РішенняТальнівської міської ради від 20.12.2017№16/8-17 "Про затвердження Програми розвитку позашкільної освітиТальнівськоїоб’єднаної територіальної громади на 2018-2021 роки" 
Рішення Тальнівської міської ради від 20.09.2019р.№46/8-7 " Про затвердження Програми" Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024року. 
Постанова КМУ №755від 14.08.2019року" Деякі питання оплати праці працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл"
Рішення Тальнівської міської ради від 27.03.2020 року№56/8-2 " Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019р.№52/8-2 " Про бюджет Тальнівської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2020р." ( із змінами).
Рішення Тальнівської міської ради-від 24.09.2020року №62/8-1" Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019р.№52/8-2 " Про бюджет Тальнівської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2020р." ( із змінами).

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, 
змістовного відпочинку і дозвілля дітей

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців детячо-юнацьких 
спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та піддтримка в 
належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпеяення їх 
ефективного використання для проведення спортивних заходів »

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізиної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами
3 Видатки на Програму " інформатизація та комп'ютеризація "

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізиної підготовленості дітей дитячо-юнацьким 
спортивними школами 1 935 550 0 1 935 550

3 Програма інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки 3 576 0 3 576
Усього 1 939 126 0 1 939126

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
1 Інформатизакія та компютеризація 3 576 0 3 576



І______ Усього 3 576 0 3 576

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п ' Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Кільість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі 
їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які 
здійснюються з бюджету

од. звіт 5-фк 1,00 0,00 1,00

Кільість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 
видатки на утримання, які здійснюються з бюджету

од. звіт 5-фк 15,50 0,00 15,50

Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 
видатки на утримання, які здійснюються з бюджету

грн. кошторис, звіт 1935550,00 0,00 1935550,00

Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в 
межахПрограми інформатизації грн. кошторис 1680,00 0,00 1680,00

Обсяг видатків на послуги Інтернету грн. кошторис 1896,00 0,00 1896,00
2 продукту

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 
видатки на утримання, які здійснюються з бюджету

од. звіт 5-фк 394,00 0,00 394,00

Кі-сть проведенихзаправок картриджів та ремонтів обладнання од. потреба 12,00 0,00 12,00
, Кі-сть точок Інтернет од. потреба 1,00 0,00 1,00

3 ефективності

Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину грн.
видатки
2018/середньорічну 
кількість учнів

4922,00 0,00 4922,00

Середні витрати паї один.заправки, ремонту в межах Програми 
інформатизації грн. кошторис/потреба 140,00 0,00 140,00

Середні витрати на утримання 1 точки мережіїнтернет в межах 
Програми інформатизації грн. кошторис/потреба 1896,00 0,00 1896,00
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Карман Р.М.
(ініціали/ініцілл, прізвище)

Захарчук Н.А.
(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.


