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ЗАТВЕРДЖВНО
Наказ / розпорядчий док}ъ,{ент

Вiддiл освiти виконавчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoi ради
XapKiBcbKoi областi

(наriменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюджег;- )

]

J

]

28.01.2021 р. ЛЪ 44
l

: Паспорт
]

0600000
(код Програмноi шасифiхацii вщткiв та

кредиryваяня мiсцевого бюлжоу)

0610000

llаспорт

1.

2.

рали XapKiBcbKoi облаgгi
(наi{менування aоловяого розпорядника коштiв

Li
1

Вiддiл освiти виконавчого KoMiTeTy ПервомайськоТ MicbKoT ради XapкiBcbкoi областi

2з150063
за €ДРПОУ)

23,75006з
(код Про.рамноi шасrлфircцi'i видаткiв та

крелиryвання мiсцевого бюджgу)
(найменуванш вiдловiдшьного вико+lавщ) ] (код за €ДЛОУ)

Утримання та навчilльно-тренувllльна робоl,а комунiiльних дитячо-
20547000000

юнацьких спортивних шкiл
(найменування бюджmвоi програмц згiдно з Тuповою програмною uаслrфiкаuiею видаткiв та (кол бюажоу)

крсдицвання мiсцевого бюджrу)

числi загzuIьного фо"ду - 2g8428o гривень та спецiального фонду - 0

J. 0б15031

(код Програмвоi масифiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсttевого бюджеry)

08l0
(код Фчнкцiонмьноi

класифiкацii видаткiв rа
кредитування бюджеry)

(код Тлповоi програмноi шасифiкацii видатйв та
r?едитування мiсцевого бrоджеry)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -29Е4Д8 гривень , у тому
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми
Консrrг}тi, Украiни
БюджФflй кодеrс УхраiЕл
]аfiон ykpailo, "Лро ДержФнлП бюджФ Уr?аЬи м 202l pjK"
Рiшешя MicbKoT рqди "Про мiсцевпй бюд*ег ПФвомайськоi MiclKoT т€рmорiшяеоi громsдп на 202 l рik'
Зеоя yKPaifl "Про Фiтy'
Нds Мiяiскрс lBa фiншсЬ Уkрsiн' ва 26,0Е 20I4 р, Л9 8]6 "Лро депi пmdв ъпровэдженв прогрмло_цйювоl о меюду смадщяя та виюш viсчевп бюлkеriв" (iз tviши,
Наказ МЙiсгФсгм ocBiD i яя}ти Украfuи вiд l0 лrпня 2017 року Jt! 992 "I{ро зmверджеЕм Типового п€релiку ftоджегяю( проrрш m резуJьr?шш по@шiв iх вlrояiпня дш мiсцевm(
бюджfi js у ла.п)зi "ocвiтa'
Положеввя про вiддй оФiш ,

';



6. Цiлi державноТ полiтики, на досягненIuI яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

лъ

з/п
I-1iль державноi полiтики

1

Дсржава спорюе псобхiдяi )ъrови дtя гармонiйною мховшм, фiзичвоф розвmку, пошоцiшого оздоровленяя, змigrовяоm вiдпоФяку i дозвiлл! дiтей та молодi, сэлоремiзацii;
яаФтя ffiзичок здоровоm споФбу жmя, пйгФож, спортсмсяiв дя рфервпоrc споргу, згiшо ПоФанови КМУ "Про завердлеяш [оложеям про дmlчGюядФrу споgг@ry

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скJIадi бюджетноТ програми

Ns

з/п
Завдання

l Пiдготовка спортивного резерву та пiдвищенrrя рiвня фiзичноТ пiдготовленостi дiтей дrтгячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Фивень

Ns

з/п
Ilапрями використання бюджgгних коштiв Загатьний фонл Спецiапьний фонд Усього

l 2 3 4 5

l
Пiдготовка спортивного резерву та пiдвищенtlя рiвня фiзичноi пiдготовленостi дiтей дитячо-юнацькими
споDтивними школами

2984 280 0 2 984 28с

Усього 2 984 280 0 2 984 28а

Найшrленувашrя мiсцевоi / регiональноi програми Спецiа.lIьний фонд

Усього

1 1. Результативнi покzlзники бюджетноТ програми

хъ
з/п

показники Одиниця вимiру ,Щжерело
iнформацii

Зага,чьний фоlц Спецiа,rьний фоцц Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Пiдготовка спортивного резерву та пiдвпщення рiвня фiзичноi пiдготовленостi дiтей дитячо-юнацькими спортивними школами
}атрат
кlJIькlсть копý/цrrльнlD( дитячо-юняrIькlD( спортивнID( шкlл в ро3рlзl
rx видiв (ДОСШ, КДОСШ, СДОШОР), виJIатки на }тримzlння
[KI,D( здlиснюються з оюджету

од иережа 1,0c 0,00 1 ,00

кiлькiсть штатнlD( працiвникiв комунч1,IIьних дитячо-юнацьких
спортивних шкiл, видатки на уIримilннrl яких здiйснюються з

бюджету, у розрiзi ik видiв (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)
осiб штатний розпис 28,6,1 0,0с 28,67

Ii
Il

JФ

з/п
Загальний фоrц Усього

1 1 3 1 5



кiлькiсть шl.атIIих Itраtliвниlсiв комунаJIьних дитячо-юнацьких
спорl,иtsIIих trIкiл. tзидатки на утримання яких здiйснюються з
бкцжеr,у, у розрiзi ik видiв (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому
чисrIi ,греltерiв

осiб штатний розпис 15,42 0,00 15,42

оOсяг витрат на )дримrrню{ KoMyHErлbHIr( дитячо-юнацькID(
спортивнID( шкiл в розрiзi iх видiв (ДОСШ, КДОСШ, СДОШОР),
видатки На УТРl.П'чrаННя яких здiйснюютцся з бюджету

грн.
1

кошторис 2984280,00 0,00 2984280,00
продукгу

1

|з

l

YvryлraDvyraлc \r]rDлrvlb уlfllБ кUмунilJIьнИХ дИтяЧО-ЮнаЦьких
спортивних шкiл, видатки на }.триманIlJ{ яких здiйснюються з
5юджету, у розрiзi ix видiв (дюсш. кдюсш_ Слк)IIIор,|

осiб мережа 555,00 0,00 555,00
rv lчrlцчD\rrл llruрlибпил шкI.Jl,

видатки на утримання яких здiйснюються з бюлжету, у розрiзi rx
видiв (ЩЮСIП, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у
регiональних спортивних змаганнях

ill

i\
осiб план роботи 0,00

]|

420,00
i:

9чrtлl иБнUсl l
] l]

середнi витрати на утримання однiеi комунальноi дитячо-юнацько.t
слортивноТ школи, видатки на }тримання якоТ здiйснюються з
бюджету, в розрiзi ix видiв (ДЮСШ, КДЮСШ, С!ЮШОР), з
розрахунк) на одного працiвника

грн,

l

',i
0,00 208l 8 t,69

lUtрýлньUмlсяЧна зарооlтна плата працiвНика дитячо-юнац;коТ---:-
спортивноi школи, видатки на },триманнJl якоi здiйснюються з
бюлжету (дюсш. кдюсш. СДЮШОР)ту. в розрiзi Тх видiв
(ДЮСШ, кдюсtп, сдюшор)

l

грн. 6750,00 6750,00

lс€реднl 
витрати на навч{uБцо- TpeH}tsiL,IbHy робоry у колryтrальнй

дитячо-юнацьких спортивнrD( школах, виJIатки на }триманнrт якI,D(
здiйснюються з бюджету (ДЮСШ, КДОСШ, СЩОШОР), у
РоЗрzйункч на одного iпrнJI
якостi

грн. кошторис, мережа 5з77,0а 0,00 5з77,оа

кlлькlсть }^tHiB комунальних
вцдатки на)цримаЕня якрй здiйснюються з бюджоry (дюсш,
кдюсш, сдюшор), якi здобули призовi мiсця в регiональних
спортивних змаганнях

осiб

:*":"u*" ,1 54,00 0,00 54,00

пого, ,ф
si!-,
tts

z -"r-l

i
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l
t
t

i
i

АллаКоРеНеВА
управлiння

(шщшlЕФщ Фllвще)

Начальник вiддiлу освiти


