
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

від 06.08.2021 р. м. Хмільник № 146

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм головному 
розпоряднику коштів Управлінню
освіти, молоді та спорту
Х м і.н .м и п і.ко ї м іс ь ко ї ради 
на 2<І2 І р ік

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом 
Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами та доповненнями), 
відповідно до рішення 10 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до 
рішення 16 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет 
Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 30.07.2021 
р. №727. з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності 
виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

Н А К А З У І О

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів 
Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради на 2022 рік за 
КПКВМБ:

- 0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і
спорту».

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм головному розпоряднику 
коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради на 2022 рік 
за кодом, а саме:



Код програмної 
класифікації 

видатків

КФКВК Найменування бюджетної програми

0615045 0810 Будівництво мультифункціональних майданчиків для 
занять ігровими видами спорту

!5.o.h;)4ji пц.длщія Управління освіти, 
M o. iOfi і i a cn o p J lv

,pK J  *! \
Хм іл мійн ь к о ї міської ради

Завідувач сектору юридичної 
та кадрової роботи Управління 
освіти, молоді та спорту 
Хмільницької міської ради

V
Наталія МУРЗАНОВСЬКА

Андрій ЗАПЛИТНЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року Ns 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року Ns 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

06.08.2021 р. №146

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету )
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету )
(найменування відповідального виконавця)

04544464
(код за ЄДРПОУ)

3. 0615045 5045

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету )

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровимиОо 1 и_________________видами спорту________________________________________________
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

02537000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2062217 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  2062217 
гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України.
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. 
№1075 (зі змінами).
Рішення 12 сесія міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет 
громади на 2021 рік» (зі змінами)"від 28.05.2021 року №536
Рішення 13 сесія міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет 
громади на 2021 рік» (зі змінами)"від 11.06.2021 року №550
Рішення 15 сесія міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет 
громади на 2021 рік» (зі змінами)"від 21.07.2021 року №628
Рішення 16 сесія міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет 
громади на 2021 рік» (зі змінами)"від 30.07.2021 року №727

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення пріорітетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення будівництва мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту. їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, створення умов для 
фізичного розвитку, повноцінного оздосювлення. змістовного відпочинку і дозвілля дітей, залучення дітей до занять фізичної культури і спорту

8. Завдання бюджетної програми

Хмільницької міської територіальної 

Хмільницької міської територіальної 

Хмільницької міської територіальної 

Хмільницької міської територіальної



і Будівництво мультифункціональних майданчиків для зайнять ігровими видами спорту

>■ Напрями використання бюджетних коштів
гривень

j\fo
3/П Напрям і використання бюджетних коштів Заі альний фонд пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і Видатки для забезпечення будівництва м \  
спорту

іьгифункціонального майданчика для занять it г>. . іми видами
2 062 217 2 062 217

Усього 0 2 062 217 2 062 217

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

і®! 
Е 

^
 >

1_____ Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі 
змінами) 0 2 062 217 2 062 217

Усього 0 2 062 217 2 062 217

1 І Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 s 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на будівництво об'єктів грн. розрахунок 0,00 2 062 217,00 2 062 217,00
| 2 продукту

Кількість об остів, які плануються побудувати од. розрахунок 0,00 9,00 9,00
3 ефективності

Середні витрати на будівництво одного об’єкта грн. розрахунок 0,00 229 135,22 229 135,22
1 2 3 4 5 6 7
4 ЯКОСТІ

Рівень готовності об’єктів будівництва відс розрахунок 0,00 0,00 0,00
В.о начальника Управління освіти.молоді та спорту Хмільницької міської ради

І ПІДПИС І Сс

Наталія МУРЗАНОВСЬКА
< ініціали ініціал прізвище і

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

04.(18.2021 р.

м.п.

і'їнішад прізвище і



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства ф інансів /країни 
26 серпня 201 а року № яз*5 
у редакції наказу Міністерства ф інансів У 'оа ічи  

від 29  грудня 2018 року N8 120яі

ІАТВЕРДЖЕНО
Іаказ / розпорядчий документ

/правління освіти, молоді та спорту Хмільницьке ї міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюлжетл І

06.08.2021 р. №146

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

І. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

2 .

< код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету і

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

У правління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(код за ЄДРПОУ)

04544464

3.

і код Програмної класифікації видатків та 
крелп \ вання місцевого бюджету)

0617325 7325

(найменування відповідального виконавця)

0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

і код за ЄДРПОУ)

02537000000

і код Програмної класифікації видатків та 
к р ед іт  вання місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету!

(код Функціональної (наймену вання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
класифікації видатків та кредиту вання місцевого бюджету) 
кредиту вання бюджету і

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -800000 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  800000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України < Про фізичну культуру та спорт » № 3808 -X I1 від 24.12.1993 р. (зі змінами)
- Постанова КМ України від 30.08.2002 р № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами)
- Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затверджене Постановою КМ України № 993 від 05.11.2008 р.(зі змінами)
- Наказ Міністерства у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р № 2097 „Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної 
культури і спорту”
- Наказ Міністерства молоді та спорту від 30.07.2013 № 37 « Про типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, 
центрів олімпійської підготовки »
- Наказ Міністерства молоді та спорту від 17.01.2015 № 67« Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
- Статут Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 26 сесії міської ради 7 скликання від «ЗО» листопада 2016р. №606.
- Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р № 1705 (зі змінами).

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Покрашення матеріально-технічної бази Хмільницької ДЮСШ з метою створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом дітей та молоді Хмільницької територіальної 
громади



8 Замання бюджетної програми

з/п Завдання

Покрашення матеріально-технічної бали ХмідьницькоїДЮСШ, спортивної інфраструктури територіальної громади

>. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 - 3 і 5
1 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0 800 000 800 000

Усього 0 800 000 800 000

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

№
У п

Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2 0 19-2021 роки (зі 
змінами) 0 800 000 800 000

Усього 0 800 000 800 000

І 1 Результативні показники бюджетної програми

jVe
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

і нформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 іатрат

Обсяг видатків грн розрахунок 0,00 800 000,00 800 000,00
•V продукту

кількість об’ктів, що планується реконструювати шт. розрахунок 0,00 2,00 2.00
3 ефективності

Середня вартість виконання робіт з реконструкції грн розрахунок 0,00 400 000,00 400 000,00
4

1

я кості

2 3 4 5 6 7

Відсоток виконання заходу відс розрахунок 0,00 100,00 100,00
В.о начальника Управління освіти,молоді та спорту Хм ільницько ї м іської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

Наталія МУРЗАНОВСЬКА
і ініціали ініціал припише

Тетяна ТИЩЕНКО

(14.08.2021 р. 

VI. п.

ініціали, іншій.і прі ;више •


