
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 8Зб
(у реда{ц'Т наказу MiHicтepcтBa фiнансjв Украiни
вiд 29 .рудня 2018 року Ne 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Вirlдiл освiти виконавчого KoMiTeT1, Первомайськоi мiськоi рали
XapKiBcbKoT областi

(наirменування головIiого розлорядника

коштiв мiсцевого бюджеry )

0600000

12.04.202| р. J'{Ъ 89

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету IIа 2021 piK

Вiлцiл освiти виконЕIвчого комiтегу Первомайськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi 2з,750063
(код Програмноi класифiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсuевого бюджеry)
(наймеrгування rоловного розпоllялнlliа доштlв мiсцевого бюлжеry )

Вiдцiл освiти виконавчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoi ради XapкiBcbкo'l областi

(код за е,ЩПОУ)

2з7500632. 06 l 0000
(код fIрограмноi класифiкачii видаткiв та

кредrwвання мiсцевого бrоджеry)

0615031 503 1

(пайменчвання вiдповiдального виконавця)

дитячо-

(код за с.ЩпоУ)

20547000000J.

(код Функцiояаlьноi (наймсIiчвання бюдхе],ноi програми згiдно з Типовою програмною к-ласифiкацiсю вrцаткiв та (код
класи<|liкацii вlлдаткiв r,a крели,ryвавая мiсцевого бюджеry)
кредrryвання бюджту)

4. ОбСяг бЮддегяих призlrачеяь/6юджетних асигцвань 2370975 гривень, утому числiзаIального фонду_2З61049 гривень та спецiмьного фоIrд/ 9926
гривеlrь .

5, Пiдстави д,lя викоиняя бюдкетно]i програми
КояФитуцИ Украi]яя
Бюджетний кодекс УФаiЪ,
3акоЕ УкраЪ, "IIро Державяий бюл)кФ Украiни ха 202 l piK"
Рiшешя Mjcbxoi ради "Про мiсцевий бюлжет llервомаПськоi MicrKoi Tepпopiмbffeoi громад! Еа 202l piK''
ЗакоЕ УкраiЪ, "tIро Фвiту"
Нахз МiяiФрстмФiншсiв УФаiЪ, вИ 26,08.20l4 р, }! 836 "Про доякi питапlя зdроваджеям прогрNноrrillьовою мФо.цу склаланя, та виконdш мiсцевп бюrlжй{в' (iз змiяfr)
Нца MiBicEPФ8a освiти i наУки УкраiЪи вИ l0 липя' 20 ] 7 Poia N9 992 "Про зmверджеяяя Тrповою псрФiку бюд*Фих проlрам тв рфультmиввих поkа]яикiв ]i виковФш дu мiсцсвиr
бюджФiв у m)зi "ocвiтa'
Положояяя про вiддiл освiти

(код Програмно-1 к]rасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(код Типово1 програмноi класифiкацii видаткiв та
крсдиryвання мiсцевого бюлжшу)

1.



6. Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

N9

зltl I_{iль державноi полiтики

l
деpжJвsфвopюrнеoбхiДнi}voвиJпl.pмoнilrнoгoвиroвм
яб}тя напоk здоровоrc спФобу жt'm, пиготовм спорrcменiв для резсрввоrc спорту, згiдно ПоФэловй кМУ ''Ilpo затвердженяя I]оложеввя про лrпчоrонацьку спортивну
школуll

7. Мета бюджетrrоi програми

здороюю способу жmя, лiдгmовк! спортс еяiв для резфвЕою спорту

8. ЗавдаIлrя бюджсгпоi програми

N9

з/п
Завдання

1 Цj4lоl9вка спортивного резерву та пiдвищення рiвня фiзичноi пiдготовленостi дiтей дитячо-юнацькими спортивними школztN,{и

9. Напрями використання бюджетних коштiв

лъ

зlл
Напрями використаннJI бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 3 4 5

1
ПiДготовка спортивного резерву та пiдвищенюI рiвня фiзичноi пiдготовленостi дiтей дrтгячо-Йнацькими
слортивнимцшколам и 2 збl 049 2 з6| 049

2 Прилбанrrя обладнання i предметiв довгострокового корист}ъанЕя 9 926 9 92с

Усього 2 36| 049 9 926 2 370 975

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

Ns

зlп
Найменування мiсцевоi / регiона_llьноi прогрzll.tи Зага,rьний фонд Спецiальний фонл Усього

1 2 3 4 5

1 ПРОгрrurа економiчного i ,9чЦщцчо розвитку Первомайськоi MicbKoi територiа.льноi громади на 202l piK 5585с 9 92( 65776

Усього 55850 9 926 65776

1 1 . Результативнi покztзники бюджетноi програми

Л9

зlп
показники Одиниrц вимiру !жерело

iнформацii
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 3 4 5 6 7

1 Пiдготовка спортивноГо резерву та пiдвищення рiвня фiзичноi пiдготовленостi дiтей дитячо-юнацькими спортивними школами
затрат
кl"цькlсть комунaшьних /lиl,ячо-юllацьких спортивних rrr кiл в розрiзi
Тх вщliв (ДЮС]]I. кДЮСШ. с]ДЮUrоР). видаtки I{a утримаttilя
яких здiйснюються з бюджет\,

од. Vережа 1.0c 1,00



кiлькiс,гь ull.a1.I Iti\
,ивних ltllti.tt. Il|.I/lill,Ktl lIa утримаltня яких здiйснюк)ться з

кiлькiс,t,l, llI.111,1 |It.i\ ttpitllitltlиKiB Koмyt{a_ilbниxдитячо-юнацьких
Il()p,!,иIlIltt\ Iltlcill. tll.t;lа.I.ки lIa утримання яких зrliйсllюк)ться з

fllrl,цrlссt,1,. v 1ltlзрiзi 
'[х вl.tдiв (ДЮСtП, КДiОСlХ, СfiЮIЛОР) у тому

чисlti,t1-1tlItсl-titl
штатний розIIис

сlIор,I,ивlIи\ lllKilr в розрiзi ix видiв (дюсIt], кдюсш. слюшор).
l]и/цаl,ки IIа у.l,риманtIя яких здiйснюються з бюджетч

тивнID( шкiл, видатки на угриманIUI яких здiйсЕюються з
i tx видiв (ДЮСIrr, КД169r, a.

видiв (ДЮСШ, кдюсш], сдюшор). що взяJIи участь ул,,_: л, - -- -

, в розрiзi ix видiв (ДЮСШ, КДЮСШ, СЩЮШоР), з
на одного працiвника

штатний розпис

gР_СШ,КДЮСШ, С{ЮШОР)ту, в розрiзi ix видiв

середнi витрати на навчально- трФаль-]Ы
llячO-юнацьких спортивних школах, видатки на уtримаЕнrl яких
iйснюються з бюджету (ДЮсШ, кДЮСш, сдюшог1, у

кдосш, сдюшор), якi здобули призовi 
"i.; -;.;;;;;

обладнання i предметi*

середня BapTicTb одиницi пр,чдб;;й;Бй

вiдсоток виконання завданшI



Начальник вiддiлу освiти

ПОГОЩЖЕНО:

Алiна CAflLIl,)I Il{()

\

(

(iлiцiаlL/iliiцiiл. прilвицс)

./ Аллu КоРСнСВА
(iнiцiаrriвiцiltl. ryi tвgщс)

,{rж


