
ЗАТВ1 л'ЕНО 

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

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядження 
ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

15.01.2020 № 5-р 

0200000 

П А С П О Р Т 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 04056641 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 

2. 0210000 
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 04056641 
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 

3. 215032 200000 

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

0810 

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету) 

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств 

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

4822000000 

(КОД бЮДЖЄТу) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень. 

980 484,00 гривень, у тому числі загального фонду 980 484,00 гривень та 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України ( Документ 254к/96-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2020, підстава - 27-ІХ) 
Бюджетний кодекс України ( Документ 2456-VI, чинний,Редакція від 01.01.2020, підстава - 283-ІХ, 294-ІХ, 293-ІХ) 
Закон України " Про державний бюджет України на 2020 рік" Документ 294-ІХ, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.11.2019 року 
Наказ Міністрества фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(Документ 
г і 103-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.02.2019) 
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 року №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій 
галузі фізичної культури та спорту" зі змінами 
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008р. №993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" Закон України "Про фізичну культуру і спорт" 
3808-ХІІ. 
Наказ Міністерства Фінансів України у справах молоді та спорту від 15.03.2006 року № 792 "Про впорядкування умов оплати праці працівників фізкультурно-спортивних товариств." 
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" 
Рішення районної ради від 11.12.2019 № 3 " Про районний бюджет Вознесенського району на 2020 рік". 

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



№ з/п 
\ ( Ц і л ь д е р ж а в н о ї пол ітики 

1 Визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя. 

2 Визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу держави. 

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, підготовки спортсменів для резервного спорту. 

8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п З а в д а н н я 

1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

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

1 2 3 4 5 

1 
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей 
дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям 
фізкулілурно-спортивної спрямованості 

980 484,00 0,00 980 484.00 

Усього 980 484,00 0,00 980 484.00 

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

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

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 0,00 

1 
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надається 
фінансова підтримка з бюджету 

од. 
статут 1 1 

Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл фізкультурно-спортивних товариств 

грн. кошторис 980 484,00 0,00 980 484,00 

Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
яким надається фінансова підтримка з бюджету осіб 

штатний розклад 
10,375 10.375 

у тому числі тренерів осіб тарифікаційний список 4,0 4,0 



2 
1 продукту і 0,00 

Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств, яким надаться фінансова 
підтримка з бюджету 

осіб наказ № 1 0 в ід 31.08.2019 73 73 

Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-
спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з 
бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях 

осіб 

протоколи 

60 60 

3 ефективності 0 

Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької 
спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій 
надаться фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного 
працівника 

грн. 

розрахунок 

94504.00 94504,00 

Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької 
спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому 
надаться фінансова підтримка з бюджету 

грн. розрахунок 5 948,00 5 948.00 

Середні витрати на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким 
надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на одного 
учня 

грн. 

розрахунок 

13 431,00 13 431.00 

Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-
юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, 
яким надається фінансова підтримка з бюджету у регіональних 
спортивних змаганнях 

грн. розрахунок 0,00 0,00 

4 якості 0,00 

Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-
спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з 
бюджету, які здобули призові місця у регіональних спортивних 
змаганнях 

осіб 60,00 60.00 

Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств, яким надаться фінансова 
підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком 

% 
розрахунок 

101,00 101,00 

0,00 
0,00 

Перший заступник голови райдержадміністрації, виконувач 
функцій і поноважень голови райдержадміністрації 

П О Г О Д Ж Е Н О : 
Фінансове.упшв.ДЩня.Вознесенської Р Д А 

органу) 

вління райдержадміністрації 

Т.М.Панова 

(ініціали, прізвище) 

С.Г.Тімотіна 

(ініціали, прізвище) 


