
Наказ фінансового управління Бериславської 

районної державної адмістрації 
від Л-6 /V. **?/?- № &J 

1. 010 

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адмініс і рації 

( КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника ) 

2. 010 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації 

3. 

КПКВК МБ) 

1015030 

(найменування відповідального виконавця 

0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 
КПКВК МБ) (КФКВК) 

4.Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
загального фонду-
спеціального фонду -

(найменування бюджетної програми 

5174,93697 тис.гривень,у тому числі 

3578,51997 тис.гривень 
1596,417 тис.гривень 

5.Підстави для виконання бюджетної програми : 

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/ 96-вр; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Закон України " Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 № 

1801/VIII Наказ Міністерства фінансів України ві/у26.08.2014 № 836 " Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання 

";Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у сфері фізичної культури і спорту ";Рішення 12 сесії Бериславської районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 року № 149 " Про районний бюджет на 2017 рік"; Рішення 20 

сесії Бериславської районної ради VII скликання від 21.12.2017 року № 260 "Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 року №149 "Про 

районний бюджет на 2017 рік"" 

6.Мета бюджетної програми: 

Створення необхідних умов для гармонійного вихованця,фізичного розвитку,повноцінного оздоровлення,змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді,самореалізац!ї,набуття навичок 

здорового способу життя,підготовки спортсменів для резервного спорту 
7.Підпрограми,спрямовані на досягнення мети,визначеної паспортом бюджетної програми 

№з/п кпкьк 
1315031 

кФквк 
0810 

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

8.0бсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм га завдань 

(тис.грн.) 

1 І І 1 



Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

2_ 010 Відділ освіти.молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації 

( КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника ) 

2. 010 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації 

( КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця ) 

3. 1011210 0990 Утримання інших закладів освіти 

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 

4.0бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2924,25185 тис.гривень,у тому числі 

загального фонду- 2764,87185 тис.гривень 

спеціального фонду - 159,38 тис.гривень 

5.Підстави для виконання бюджетної програми : 

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/ 96-вр; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Закон України " Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 № 

1801/VIII Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання 

";Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06 2010 року № 298/519 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі" Освіта "";Рішення 12 сесії Бериславської районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 року № 149 " Про районний бюджет на 

2017 рік ";Рішення 20 сесії Бериславської районної ради VII скликання від 21.12.2017року № 260 "Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 

року №149 "Про районний бюджет на 2017 рік"" 

6.Мета бюджетної програми: 

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти 

Наказ фінансового управління Бериславської 

районної державної адмістраци 

від JS. /V- J-0/J- № ^ 



№ з / п КГгКВК КФКВК Назва п і д п р о г р а м и - : 

8.0бсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 

(тис.грн.) 

№ з/п 

1 

1 

кпквк 
2 

1011210 

КФКВК 

3 

0990 

Підпрограма/завдання бюджетної програми 

4 

Підпрограма 

Завдання 

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти,фінансування 

закладів освіти,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності 

Загальний фонд 

5 

2764,87185 

Спеціальний фонд 

6 

159,38 

Разом 

7 

2924,25185 

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

(тис.грн.) 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 

1 

Регіональна цільова програма 1 

Підпрограма 1 

Підпрограма 2 

" '• ' • 
Усього 

КПКВК 

2 

Загальний фонд 

3 

Спеціальний фонд 

4 

Разом 

5 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№ з/п кпквк Назва показника виміру Джерело інформації показника 

1011210 

Завдання : Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти,забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансовоїдокументації,фінансування установ 

освіти згідно з затвердженими кошторисами 

Показники затрат: 

Обсяги видатків тис.грн. Кошторис на 2017 рік,план асигнувань на 2017 рік 2924,25185 

кількість закладів од. 

Звіт по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих 

бюджетів за 2016 рік 

_ І 



середнерічне число штатних одиниць дл 

вами О П У Ш * віднее^н^едо ^ И Ш И И 

середньорічне число^Щ*ІЙШІСодиниць 

ередньорічне числотататних-^ин^Ь|| 

всього - середньорічне число ставок (штатт 

показники продукту: 

кількість проведених семінарів спеціалістами раметодкабінету од. План роботи методичного кабінету 45 

кількість закладів,які обслуговує централізована бухгалтерія 
од. 

Договір про надання послуг навчальному закладу 34 

показники ефективності: 

кількість проведених заходів на 1 працівника районного 
методичного кабінету од. Розрахунково 

кількість установ,які обслуговує один працівник од. Розрахунково 1,4 

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 

(тис.грн.) 

Код 

1 

Найменування джерел 

надходжень 

2 

Підпрограма 1 

Інвестиційний проект 1 

Надходження до бюджету 

Інші джерела фінансування 
(за видами) 

Інвестиційний проект 2 

Усього 

1 

кпквк 
3 

звітного періоду 

фонд 

4 

фонд 

5 

разом 

6 

План видатків звітного періоду 

фонд 

7 

фонд 

8 

разом 

9 

інвестиційного проекту 

фонд 

10 

фонд 

11 

разом 

12 

характеризують джерела 

вінансування 

13 

Код функціональної класифікації видатків^кредитування бюджету вказується лише у випадку,коли бюджетна програма не піділяється на підпрограми 

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм) 

Прогноз видатків ДО Щ 

Начальник відділу 

райдержадмініс 

п о г о д ж 

Начальник фінанс 

вестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками 

х 12 

Я10*\Ей 

Н.В.Стаднік. 

І.Г.Литвинова 
підпис) 



Наказ фінансового управління Бериславської 

районної державної адмістрації 

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

1^ 010 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації 

( КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника ) 

2. 010 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації 

( КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця ) 

3. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми 

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 

4.0бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1949,568 тис.гривень,у тому числі 

загального фонду- 1947,568 тис.гривень 

спеціального фонду - 2,0 тис.гривень 

5.Підстави для виконання бюджетної програми : 
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/ 96-вр; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Закон України " Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 № 

1801/VIII Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання 

";Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06 2010 року № 298/519 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі" Освіта "";Рішення 12 сесії Бериславської районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 року № 149 " Про районний бюджет на 

2017 рік ".Рішення 20 сесії Бериславської районної ради VII скликання від 21.12.2017 року № 260" Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради УІІскликання від 22 грудня 2016 

року № 149 " Про районний бюджет на 2017 рік "". 

6.Мета бюджетної програми: 

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 

7.Підпрограми,спрямовані на досягнення мети,визначеної паспортом бюджетної програми 



в'.Обсяги фінансування бюджетної прагргюи"у розрізГпІдпрограм та завдань 

(тис.грн.) 

№з/п 

1 

1 

кпквк 
2 

1011090 

КФКВК 

3 

0960 

Підпрограма/завдання бюджетної програми 

4 
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах 

позашкільної освіти 

Загальний фонд 

5 

1947,6 

Спеціальний фонд 

6 

2,0 

Разом 

7 

1949,6 

9.Перелік регіональних цільових програм,які виконуються у складі бюджетної програми 
(тис.грн.; 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 

1 

Регіональна цільова програма 1 

Підпрограма 1 

Підпрограма 2 

Усього 

КПКВК 

2 

Загальний фонд 

3 

Спеціальний фонд 

4 

Разом 

5 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№з/п 

1 

КПКВК 

2 

Назва показника 
3 

виміру 

4 

Джерело інформації 
5 

показника 

6 

1 

1011090 Завдання : Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 

Показники затрат: 

обсяг видатків 

кількість закладів 

тис.грн. 

од. 

Кошторис на 2017 рік.план асигнувань на 2017 рік 

Звіт по мережі,штатах і контингентах уста но в, що фінансуються з місцевих 

бюджетів за 2016 рік 

1949,6 

2 

середньорічне число посадових окладів (ставок)педагопчного 

персоналу 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу,за 

умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу 

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів 

од. 

од. 

од. 

Звіт по мережі.штатах і контингентах установ.що фінансуються з місцевих 

бюджетів за 2016 рік. 

20,77 

7,0 

2,5 

4** 



11 .Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 

(тис.грн.) 

Код 

1 

Найменування джерел 

надходжень 

2 

Підпрограма 1 

Інвестиційний проект 1 

Надходження до бюджету 
інші джерела фінансування 

(за видами) 

Інвестиційний проект 2 

Усього 

1 

кпквк 
3 

звітного періоду 
фонд 

4 

фонд 

5 

разом 

б 

План видатків звітного періоду 
фонд 

7 

фонд 

8 

разом 

9 

інвестиційного проекту 

фонд 

10 

фонд 

11 

разом 

12 

характеризують джерела 

вінансування 

13 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку,коли бюджетна програма не піділлється на підпрограми 

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм) 

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками 

Начальник відділу освіти,молоді та спорту - Ч Р •> 

райдержадміністрації 

П О Г О Д Ж Е Н О 

Начальник фінансо1 

Н.В.Стаднік. 

Г Л и т в и н о в а . 

-

і і 



етної програми 

— 
робота комунальних 

вних шкіл 

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

(тис.грн.) 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 
і 

Регіональна цільова програма 1 

Підпрограма 1 
Підпрограма 2 

Усього 

КПКВК 
І 

Загальний фонд 
5 

Спеціальний фонд 
4 

Разом 
Ь 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№з/п 

1 

КПКВК 

2 
Назва показника 

3 

Одиниця 

4 
Джерело інформації 

5 

Значення 

б 

1 

2 

3 

1015031 Завдання : Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами 

Показники затрат : 

обсяг видатків всьго 

у т.ч. обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл ,видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету 

у т.ч. обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу в 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах,видатки на 

утримання яких здійснюються з бюджету 

кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки 

на утримання яких здійснюється з бюджету 

кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету 

у тому числі тренерів 

показники продукту: 

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету 

показники ефективності : 

тис.грн. 

тис.грн. 

тис.грн. 

од. 

осіб 

осіб 

осіб 

Кошторис на 2017 рік,план асигнувань на 2017 рік 

Кошторис на 2017 рік,план асигнувань на 2017 рік 

Кошторис на 2017 рік.план асигнувань на 2017 рік,районний 

календарний план 

Звіт по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих 

бюджетів за 2016 рік 

Штатний розпис на 2017 рік 

Штатний розпис на 2017 рік 

Звіт по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих 

бюджетів за 2016 рік 

5174,93697 

5002,4952 

172,4418 

1 

43,78 

14,08 

553 



• 

на утримання однієї комунальної дитячо-юнацы 

датки на утримання нкозмаБЯП 

хунку на одного працівник, 

обітна плата працівника дитячо-юнаі 
гспортивної школи,видатки на утримання якої здійснюються 

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, 

грн. 

грн. 

Розрахунково 

Розрахунково 

3607 

312 

показники якості 

динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкі, видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету,порівняно з минулим роком Розрахунково 85 

Н.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 

(тис.грн.) 

Код 

і 

Найменування джерел 

надходжень 
2 

Підпрограма 1 

Інвестиційний проект 1 

Надходження до бюджету 

Інші джерела фінансування 
(за видами) 

Інвестиційний проект 2 

Усього 
і 

КПКВК 

3 

Касові видатки станом на 01 січня 
загальний 

4 

спеціальний 

5 

разом 

6 

План видатків звітного періоду 
загальний 

7 

спеціальний 

8 

разом 

9 

Прогноз видатків до кінця реалізації 
загальний 

10 

спеціальний 

11 

разом 

12 

Пояснення,що 

характеризують джерела 

13 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку.коли бюджетна програма не піділяється на підпрограми 

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому^їоджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм) 

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками 
• І її Н "А/. ТІ 

Начальник відділу освіти 

райдержадміністраці 

П О Г О Д Ж Е Н 

Начальник фінансо 

Н.В.Стаднік. 

І .Г .Литвинова 

J i\ L fa 



Затверджено 

Наказ Міністерства фін»на» України 

Наказ фінансового управління Бериславської 

районної державної адмістрацїі 

від J-* //. +*?/? № £Л 

1. 010 

Паспорт 

б ю д ж е т н о ї програми м і с ц е в о г о б ю д ж е т у н а 2 0 1 7 рік 

Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації ^ ^ ^ ^ ^ 

( КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника ) 

2. 010 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації 

3. 

[ КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця ) 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(вт.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при 

1011020 0921 школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами. 

КПКВК МБ) (КФКВК) 

4.0бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

загального фонду-

спеціального фонду -

5.Підстави для виконання бюджетної програми : 

(найменування бюджетної програми) 

96221,678 тис.гривень,у тому числі 

84559,481 тис.гривень 

11662Д97 тис.гривень 

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/ 9б-вр; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Закон України " Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 № 

1801/VIII Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання 

";Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06 2010 року № 298/519" Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі" Освіта "";Рішения 12 сесії Бериславської районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 року № 149 " Про районний бюджет на 

2017 рік ";Рішення 20 сесії Бериславської районної ради VII скликання від 21.12.2017 року № 260" Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 року 

№149 "Про районний бюджет на 2017 рік"" 

б.Мета бюджетної програми: 

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 

7.Підпрограми,спрямовані на досягнення мети.визначеної паспортом бюджетної програми 

№ з/п | КПКВК , | КФКВК | . Назва підпрограми 



№з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

1011020 0921 

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними 
закладами 84559,481 11662,197 96221,678 

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

(тис.грн.) 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 

1 

Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016-2020 років 

Усього 

КПКВК 

2 

1011020 

Загальний фонд 

3 

259,792 

259,792 

Спеціальний фонд 

4 

0,0 

0,0 

Разом 

5 

259,792 

259,792 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№з/п 

1 

КПКВК 

2 

Назва показника 
3 

виміру 

4 

Джерело інформації 
5 

показника 

6 

1 

1011020 Завдання : Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 

Показники затрат: 

обсяг видатків 

кількість закладів (за ступенями шкіл) 

у т.ч.початкові 

неповні середні(дев"ятерічки) 

середні 

кількість класів(за ступенями шкіл) 

у т.ч. 1-4 класи 

5-9 класи 

10-12 класи 
середньорічне число посадових окладів (ставок)педагогічного 

персоналу 

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу,^ умовами 

оплати віднесених до педагогічного персоналу 

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів 

тис.грн. 

од. 

од. 

од. 

од. 

од. 

од. 

од. 

од. 

од. 

од. 

од. 

Кошторис на 2017 рік,план асигнувань на 2017 рік 

Звіт форми № 76-PBK (річна) Затверджена Наказом МОН України від 08 липня 

2016 року № 813 (за погодженням з Держкомстатом) на 2016/2017 н.р. 

Звіт по мережі,штатах і контингентах установ.що фінансуються з місцевих 

бюджетів за 2016 рік. 

96221,678 

32 

6 

4 

22 

293 

124 

136 

33 

540,41 

101,97 

84,17 



витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому навчальному 

закладі 

показники якості 

якість знань 

тис.грн. 

к 

Розрахунково 

Моніторинг навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

за І півріччя 2016/2017 н.р. 

22,44 

68,6 

п.джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 

(тис.грн.) 

КОД 

і 

Найменування джерел 

надходжень 

2 

Підпрограма 1 

Інвестиційний проект 1 

Надходження до бюджету 

Інші джерела фінансування 
(за видами) 

Інвестиційний проект 2 

Усього 

1 

кпквк 
3 

Касові видатки станом на 01 січня звітного 

фонд 

4 

фонд 

5 

разом 

6 

План видатків звітного періоду 

фонд 

7 

фонд 

8 

разом 

9 

Прогноз видатків до кінця реалізації 

фонд 

10 

фонд 

ї ї 

разом 

12 

характеризують джерела 

вінансування 

13 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку,коли бюджетна програма не піділяється на підпрограми 

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних п рое ктів( про грам) 

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками 
^ . - .. . ; г. 

Начальник відділ^обвгггошлваціа спорту; n" ^ 
раидержадм 

п о г о 
Начальн 

Н.В.Стаднік. 

І .Г.Литвинова 

и * , о 



Наказ фінансового управління Вериславської 

районної державної адмістрації 

віл A*-/* +&/& № /TJ 

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

1. 010 Відділ освіти.молоді та спорту Вериславської районної державної адміністрації 

( КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника ) 

2. 010 Відділ освіти,молоді та спорту Вериславської районної державної адміністрації 

( КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця ) 

3. 1015060 0810 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 

( КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми ) 

4.0бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 126,076 тис.гривень,у тому числі 

загального фонду- 126,076 тис.гривень 

спеціального фонду - 0,0 тис.гривень 

5.Підстави для виконання бюджетної програми : 
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/ 96-вр; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-V!; Закон України " Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 № 

1801/VIII Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання 

";Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у сфері фізичної культури і спорту ";Рішення 12 сесії Вериславської районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 року № 149 " Про районний бюджет на 2017 рік ";Ріаіення 

20 сесії Бериславської районної ради VII скликання від 21.12.2017 року № 260" Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 року №149 "Про 

районний бюджет на 2017 рік " 

б.Мета бюджетної програми: 

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту 

..,. - І . 1 ' 



КФКВК 

1015061 0810 

Забезпечення діяльності місцевиз центрів фізичного здоров"я населення " Спорт для всіх" та проведення фізкультурно 
масових заходів серед населення регіону 

8.0бсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 

(тис.грн.) 

№з/п 

1 

1 

кпквк 
2 

1015061 

КФКВК 

і 

0810 

Підпрограма/завдання бюджетної програми 

4 

Підпрограма 

Завдання 

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення мосових 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів 

Загальний фонд 

5 

126,076 

Спеціальний фонд 

6 

0,0 

Разом 

7 

126,076 

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

(тис.грн.) 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 

1 

Регіональна цільова програма 1 

Підпрограма 1 

Підпрограма 2 

Усього 

КПКВК 

2 

Загальний фонд 

3 

Спеціальний фонд 

4 

Разом 

5 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№з/п 

1 

1 

2 

кпквк 
2 

1015061 

Назва п о к а з н и к а 

3 

виміру 

4 

Д ж е р е л о і н ф о р м а ц і ї 

5 

показника 

б 

Завдання :Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення мосових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів. 

Показники затрат: 

обсяг видатків 

кількість заходів,які здійснюються на теріторії регіону 

показники продукту: 

тис.грн. 

од. 

к о ш т о р и с на 2 0 1 7 р і к , п л а н а с и г н у в а н ь на 2 0 1 7 р ік 

к а л е н д а р н и й п л а н н а 2 0 1 7 р і к 

126,076 

50 



11 .Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 

(тис.грн.) 

Код 

і 

Найменування джерел 

надходжень 

і. 

Підпрограма 1 

Інвестиційний проект 1 

Надходження до бюджету 

Інші джерела фінансування 
(за видами) 

Інвестиційний проект 2 

Усього 

1 

кпквк 
3 

Касові видатки станом на 01 січня 

звітного періоду 

фонд 

4 

фонд 

5 

разом 

6 

План видатків звітного періоду 

фонд 

/ 

фонд 

8 

разом 

9 

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту 

фонд 

10 

фонд 

11 

разом 

12 

Пояснення,що 

характеризують джерела 

вінансування 

13 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку,коли бюджетна програма не піділлється на підпрограми 

*у місцевому Пункт 11 заповнюється тільки для затвер 

Прогноз видатків до кінця реалізації і 

Начальник відділу освіти,молоді та с 

рзйдержадміністрації 

П О Г О Д Ж Е 

Начальник фіна 

ається з розбивкою за роками 

еті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм) 

Н.В.Стаднік. 

І.Г.Литвинова 


