
наказ міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N9 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.06.2022 р. № 78

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.

2 .

3.

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)

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

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

0611021 1021

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

0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
________________ освіти________________________________________________________

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

04544464
(код за ЄДРПОУ)

02537000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -52679567 гривень , у  тому числі загального фонду -  51847980 гривень та спеціального фонду -  
831587 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-УІІІ;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-ХІУ зі змінами та доповненнями;
Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699(зі 
змінами)
Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624Програма 
поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" затвердженої рішенням 14 сесії 
міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 569.
Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей -  мешканців Хмільницької міської територіальної громади на 
2021-2023 рр, затвердженої рішенням 67 сесії міської ради 7 скликання від 22 листопада 2019 року №2315 (зі змінами);
Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
обооони. відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей -  мешканців населених пунктів, що входять до складу
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ґ ад и  8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-
^ки";

■шення сесії Хмільницької міської ради від 25.02.2022 року №1119" Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної 
громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""( зі змінами);
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 15.04.2022р. №162 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""( зі змінами);
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 03.05.2022р. №196 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""( зі змінами)
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 20.05.2022р. №220 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""( зі змінами)
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 26.05.2022р. №240 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""( зі змінами)
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 03.06.2022р. №253 ” Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065"”( зі змінами)
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 15 06.2022р. №281 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
тепитопіалкної томали на 2022 пік" віл 22.12.2021 поку №1065"'ї зі змінами!

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Створення умов для повноцінного і відповідальног здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 51 847 980 831 587 52 679 567
Усього 51 847 980 831 587 52 679 567

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

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

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. 5 545 552 640 100 6 185 652



2

,,ама підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей -  мешканців Хмільницької міської територіальної 
громади на 2021 -2023 рр.

742 0 742

3

Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, осіб, які 
беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей -  мешканців населених пунктів, що 
входять до складу до складу Хмільницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..

4 726 0 4 726

Усього 5 551 020 640 100 6 191 120

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
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. проект штатного розпису 851,15 0,00 851,15
кількість закладів (за ступенями шкіл), од. мережа закладів освіти 19,00 0,00 19,00
кількість класів (за ступенями шкіл) од. мережа закладів освіти 244,00 0,00 244,00
Річний обсяг видатків грн. проект кошторису 51 847 980,00 831 587,00 52 679 567,00

2 продукту
кількість учнів хлопчиків осіб списки учнів ЗЗСО 2 287,00 0,00 2 287,00
кількість учнів дівчаток осіб списки учнів ЗЗСО 2 396,00 0,00 2 396,00
усього кількість учнів осіб списки учнів ЗЗСО 4 683,00 0,00 4 683,00

3 ефективності
середні витрати на хлопчиків грн. розрахунок 25 320 592,00 406 116,00 25 726 708,00
середні витрати на дівчаток грн. розрахунок 26 527 388,00 425 471,00 26 952 859,00

4 якості
кількість днів відвідування ДНІВ розрахунок/ 175,00 0,00 175,00
Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

16.06.2022 р.

м.п.

Віталій ОЛІХ
(ініціали/ініціал. прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО
(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

16.06.2022 р. № 78

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(код за ЄДРПОУ)

04544464

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611010

(найменування відповідального виконавця)

1010 0910 Надання дошкільної освіти

(код за ЄДРПОУ)

02537000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

, _  ... . (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та . . . .  _
_ . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -53424809 гривень , у  тому числі загального фонду -  49487570 гривень та спеціального фонду -  
3937239 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-УІІІ зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11,07.2001р. №2628-111 зі змінами та доповненнями.
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами). 
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена Рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624 
Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей - мешканців Хмільницької територіальної громади на 2021 -2023 
роки.Рішення 67 сесії міської ради 7 скликання від 22.11.2019р.№2315
Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей -  мешканців населених пунктів, що входять до складу до складу Хмільницької 
міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..Рішення виконавчого комітету від 07.04.2022. № 141
Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, осіб, які беруть)брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей -  мешканців населених пунктів, що входять до складу до складу



л  міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..
.л виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 15.04.2022р. №162 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 

уиторіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""( зі змінами)
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 20.05.2022р. №220 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065'"'( зі змінами)
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 15.06.2022р. №281 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""( зі змінами)

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання 
хлопчиків та дівчаток 49 487 570 3 937 239 53 424 809

Усього 49 487 570 3 937 239 53 424 809

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

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

1 2 3 4 5

1

Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, осіб, які беруть 
(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей -  мешканців Хмільницької 
міської територіальної громади на 2021-2023 рр.

12 706 0 12 706

2 Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки 2 452 070 3 918 370 6 370 440

3

Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які 
беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей -  мешканців населених пунктів, що 
ихолять

37 104 0 37 104

2 3 4 5



Усього 2 501 880 З 918 370 6 420 250

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
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од. проект штатного розпису 312,00 0,00 312,00
кількість груп од. мережа закладів освіти 51,00 0,00 51,00
кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа закладів освіти 13,00 0,00 13,00
Річний обсяг бюджетних призначень грн. проект кошторису 49 487 570,00 3 937 239,00 53 424 809,00

2 продукту
кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади осіб табелі садочків 567,00 0,00 567,00
кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади осіб табелі садочків 589,00 0,00 589,00
кількість усіх діток, що відвідують дошкільні заклади осіб табелі садочків 1 156,00 0,00 1 156,00

3 ефективності
середні витрати на дівчаток грн. розрахунок 24 272 883,00 1 931 154,00 26 204 037,00
середні витрати хлопчиків грн. розрахунок 25 214 687,00 2 006 054,00 27 220 741,00

4 якості
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. розрахуно^7 100,00 0,00 100,00
Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

16.06.2022 р.

м.п.

Віталій ОЛІХ
(ініціали/ініціал. прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО
(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.06.2022 р. № 78

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0613140 3140 1040
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

02537000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Вюджегний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).
Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992р. №2859-ХІІ.
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998- XII.
Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 №2558-111.
Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади 
на 2022-2026 роки"
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 15 06.2022р. №281 ” Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""( зі змінами)

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



Ціль державної політики

Створення умов для активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Оздоровлення та відпочинок дітей та молоді; розширення можливостей розвитку потенціалу молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки. 0 0 0

Усього 0 0 0

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

1
Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної 
громади на 2022-2026 роки 0 0 0

Усього 0 0 0

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

Обсяг видатків на реалізацію заходів програми грн.
проект кошторисних 
призначень 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 продукту

Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп» осіб списки дітей табору 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 2 3 4 5 6 7

3 НИХ хлопчики осіб 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

з них дівчатка осіб 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



ефективності
Середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00

4 ЯКОСТІ

Динаміка кількості дітей охоплених відпочинком в таборі 
«УКРОП» в порівнянні з минулим роком відс. розрахунок 0,00 0,00 0,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

а ь Віталій ОЛІХ
(ініціали/ініціал. прізвище)

Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

16.06.2022 р.

м.п.



такси іуитс іерс і Вй фінансів УКраіНИ 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

У правління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.06.2022 р. № 78

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 04544464
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0615011 5011

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

0810
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту______________________________________________

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

02537000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -130000 гривень , у  тому числі загального фонду -  130000 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).
Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-ХІІ (зі змінами)
Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014р. №1858 " Стратегія стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року"
Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади 
на 2022-2026 роки"
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 15 06.2022р. №281 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065'"’( зі змінами)

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

Ціль державної політики



і и р і  ш и ї  і  г ш п у і  111/1,1 и і и В К И .

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних 
зборах з олімпійських видів спорту 130 000 0 130 000

Усього 130 000 0 130 000

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

1 Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної 
громади на 2022-2026 роки 130 000 0 130 000

Усього 130 000 0 130 000

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
Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних 
змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по 
видам спорту

грн. проект кошторису 130 000,00 0,00 130 000,00

2 продукту
Кількість зборів і змагань шт. план заходів 30,00 0,00 30,00
Прийняли участь в змаганнях осіб списки учасників змагань 2 000,00 0,00 2 000,00
3 них чоловіків осіб 1 300,00 0,00 1 300,00





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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.06.2022 р. № 78

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.

2 .

3.

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)

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

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

0615012 5012

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

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських
ОоІО видів спорту

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

04544464
(код за ЄДРПОУ)

02537000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -90000 гривень , у тому числі загального фонду -  90000 гривень та спеціального фонду -  0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).
Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-ХІІ (зі змінами)
Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади 
на 2022-2026 роки"
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 15 06.2022р. №281 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""( зі змінами)

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту.



убезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту 90 000 0 90 000
Усього 90 000 0 90 000

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

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

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної 
громади на 2022-2026 роки 90 000 0 90 000

Усього 90 000 0 90 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту грн. проект кошторису 90 000,00 0,00 90 000,00

2 продукту
Кількість зборів і змагань шт. програма 20,00 0,00 20,00
Прийняло участь в змаганнях осіб списки учасників 300,00 0,00 300,00
3 них чоловіків осіб 150,00 0,00 150,00

1 2 3 4 5 6 7

3 них жінок осіб 150,00 0,00 150,00
Кількість людино-днів грн. розрахунок 360,00 0,00 360,00

3 ефективності



й*жл і риі гі па приведення одного заходу грн. розрахунок 4 500,00 0,00 4 500,00
якості

А
Ріст учасників змагань порівняно до запланованих відс. розрахунок/У 100,00 0,00 100,00
Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Віталій ОЛІХ
(ініціали/ікішал. прізвище)

Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

16.06.2022 р.

М.П.

(ініціали/ініціал. прізвище)



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 16.06.2022 р. м. Хмільник № 78
Про внесення змін паспортів 
бюджетних програм в новій редакції 
головному розпоряднику коштів 

Управлінню освіти, молоді та спорту 
Хмільницької міської ради 
на 2022 рік

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 виконавчого комітету міської ради від 15.06.2022року №281 
"Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року 
№1065 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі 
змінами) з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності 
виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм, в новій редакції, 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

0611021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти

0611010 0921 Надання дошкільної освіти

0613140 0921 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф



0615011 0921 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту

0615012 0921 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

Начальника Управління освіти, 
молоді та спорту 
Хмільницької міської ради

Погоджено: Головний спеці 
та кадрової роботи Управлі 
молоді та спорту 
Хмільницької міської ради

Віталій ОЛІХ

Володимир ШЕМЕТА


