
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту

Бережанської міської ради

наказ фінансового управління

Бережанської міської ради

№19-од/4-од від 04.02.2019 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету  на 2019 рік

1. 0600000

(КПКВК МБ)

2. 0610000

(КПКВК МБ)

3. О1615030 О810

(КПКВК МБ) (КФКВК)

4.
тис.гривень, 

у тому числі  загального фонду - тис. гривень

та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)

Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

Указ Президента України Про стратегію сталого розвитку "Україна-2020"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від т23.05.2007 р. №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"

Закон України "Про фізичну кльтуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-XII

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу

складання та виконання місцевих бюджетів" 

Рішення  сесії Бережанської міської ради від 20.12.2018  р. №1171  "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми:

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п
Спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Рзом

1 4 5 6

1 1 535,000

0,000 0,000 1 535,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної прорами:

Загальний фонд
Спеціальний 

фонд
Рзом

2 3 4

1 535,000 1 535,000

10. Результативні показники  бюджетної програми  : 

№п/п
Одиниці 

виміру

Джерело 

інформації

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Усього

1

од. мережа 1 1

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / 

бюджетних асигнувань 1 535,00000

1 535,00000

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих 

бюджетів" ( із змінами від 02.12.2014 р. №1194)

Рішення  сесії Бережанської міської ради від 24.01.2019 №1207 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 р."

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і 

молоді, саморереалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного фонду

Завдання

1 535,00000Усього

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

Загальний фонд

1 535,00000

Напрями використання бюджетних коштів

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

2 3

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2021 роки

1

Показники

кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх 

видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету

затрат



грн кошторис 1 535,000 1 535,000

осіб
штатний 

розпис
18 18

осіб
тарифіка

ція
9 9

тис. грн кошторис 1 025,000 1 025,000

2

осіб

журнал 

відвідува

ння 

228,000 228,000

осіб

календар 

проведен

ня 

заходів

208,000 208,000

3 0,000

грн
розрахун

ково
85 278 85 278,000

грн
розрахун

ково
4 745 4 745

грн.
розрахун

ково
7 7

4

% х 100 100

Начальник  відділу освіти, молоді і спорту Г. В. Михальчук

М. В. Кізима

у тому числі тренерів

Бережанської міської ради (підпис)

якості:

динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, видатки на утримання здійснюються з бюджету

обсяги витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 

видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, 

в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Бережанської міської 

ради
(підпис)

середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької 

спотривної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету

середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня

Фонд оплати праці ДЮСШ

продукту

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, 

в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)

 кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів 

(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних 

спортивних змаганнях

ефективності:

середні витрати на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної 

школи, видатки на утримання якоїх здійснюються з бюджету, з 

розрахунку на одного працівника


