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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника

<///?. _________
(У коштів місцевого б ю дж еті')

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 44131710
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджеті')

о б і о о о о Відділ освіти Краснокутської селищної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю дж еті')

ради Богодухівського району Харківської області

(код за ЄДРПОУ)

4 4 1 3 1 7 1 0

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджет)')

(наймснуван ня відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0 6 ІьОЗ1 503 і ио і и
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл 2 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0

(код Програмно; класифікації видатків та 
кредиту ва н к  я м ісцево го бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевог о бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджеті )

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3219736 гривень , у тому числі загального фонду -  2996886 гривень та спеціального фонду -  222850 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ)(із змінами)
Закони України "Про освіту", "Про позашкільну освіту".
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.1 1.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"(із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. .№ 8л6 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 6 ю д ж є т і в " ( і з  змінами)
Рішення ПІ сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 22.12.20р. "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік", (зі змінами). Рішення сесії 
Краснокутської селищної ради від 22.12.2020р. № 63 - VIII " Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" (зі 
змінами).

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

№
з/п Ціль державної політики

і
Забезпечення розвитку здібностей вихованців побраному виді спорту, визнаному в Україні,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 -

7. Мета бю джетної 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

и-
з/п Завдання



Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими 
спортивними школами 2 996 886 222 850 3 219 736

Усього 2 996  886 222 850 3 219 736

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

і Програма економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік 431 206 0 431 206
Усього 431 206 0 431 206

! 1. 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
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі 
їх видів (ДЮ СШ , КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання 
я к и х зд і й сню ються з б юджету

од. мережа 1,00 0,00 1,00

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

грн. кошторис 2 996 886,00 222 850,00 3 219 736,00

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

осіб мережа 437,00 0,00 437,00

3 ефективності
середні витра ти на утримання однієї комунальної ДЮСШ у 
розрахунку на одного учні грн. розрахунок 6 857,86 509,95 7 367,81

4 я кості
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету (ДЮ СШ , КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим в іде. розрахунок 100,00 0,00 100,00

куте Ь КО 1

Гетяна КРАЛЯ
(ініціали/ініціал. прі:
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