
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

від 19.08.2021 р. м. Хмільник № 150

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм головному 
розпоряднику коштів Управлінню 
освіти, молоді та спорту 
Хмільницької міської ради 
на 2021 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 10 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до 
рішення 17 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет 
Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 10.08.2021 
р. №747, з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності 
виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

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

- 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"»;

- 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам».

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

0611010 0910 Надання дошкільної освіти
0611021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти
0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
0615045 0810 Будівництво мультифункціональних майданчиків для 

занять ігровими видами спорту

В.о.начальника Управління освіти, 
молоді та спорту 
Хмільницької міської ради!* ЩВШЯо
Завідувач сектору юридичної 
та кадрової роботи Управління 
освіти, молоді та спорту 
Хмільницької міської ради

Ірина ЛИПЕНЬ

Андрій ЗАПЛИТНЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО
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 )

19.08.2021 р. № 150

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

І.

2.

0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради
(код Програмної класифікації видатків т 

кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

04544464
(код за ЄДРПОУ)

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

кредитування місцевого бюджету)

04544464
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

(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 зпдно
кредитування місцевого бюджету)

Типовою програмною класифікацією видатків та

02537000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -55440703 гривень , у тому числі загального фонду -  48944720 гривень та спеціаль ф 
6495983 гривень .

[ від 19.10.2018 року №>1699 (зі

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-111 зі змінами та доповненнями.
Програма розвитку освіти Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання і 
змінами).
Рішення 3 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницькоїміськоїтериторіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 року №114 . . . . .  ОТХОріальної громади
Рішення 7 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмільницької м
на 2021 рік" (зі змінами) від 24.02.2021 р. №269 .. .ської те ИХОріальної
Рішення 10 сесія міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмільницької м
громади на 2021 рік" (зі змінами) від 27.04.2021 року №426 . міської територіальної
Рішення 17 сесія міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмільницької 
громади на 2021 рік" (зі змінами) від 10.08.2021 року №747

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



№ ‘ 
з/п

Ціль державної політики

І 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

48 944 720 6 495 983 55 440 703

Усього 48 944 720 6 495 983 55 440 703

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

Про затвердження комплексної програми 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 об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки.

34 020 0 34 020

2 Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки. 5 000 895 140 900 140

3
Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмільницької 
міської ТГ на 2017-2021 роки.

0 20 000 20 000

Усього 39 020 915 140 954 160

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
1 2 3 4 5 6 7

Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од. типові штати 303,23 0,00 303,23
кількість груп од. мережа закладів 52,00 0,00 52,00



■ і кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа закладів 13,00 0,00 13,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу од. типові штати 105,40 0,00 105,40

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од. типові штати 27,38 0,00 27,38

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. типові штати 147,20 0,00 147,20
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. типові штати 23,25 0,00 23,25
Річний обсяг бюджетних призначень грн. 48 944 720,00 6 495 982,70 55 440 702,70

2 продукт}'
кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади осіб табелі садочків 614,00 0,00 614,00
кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади осіб табелі 617,00 0,00 617,00

3 ефективності
середні витрати на 1 -ну дівчинку грн. розрахунок 79 714,53 10 579,78 90 294,30
діто-дні відвідування грн. розрахунок 178 120,00 0,00 178 120,00
середні витрати на 1-го хлопчика грн. розрахунок 79 326,94 10 528,34 89 855,28

4 ЯКОСТІ

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
кількість днів відвідування од. розрахунок 151,00 0,00 151,00

В.о начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

19.08.2021 р.

м.п.

(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.08.2021 р. № 150

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

04544464

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змшами та доповненімм^ ^ даена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі 
Програма розвитку освіти Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на Р >

змінами) ................  од і?  2020 року №114 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади
Рішення 3 сесії міської ради 8 скликання"Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 2 . . Р У -

на 2021 рік" (зі змінами) від 24.12.2020 року №114 ................  г„ пи„яння „іл 24 12 2020 року №114 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади
Рішення 5 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.202 року л .  Р

на 2021 рік" (зі змінами) від 22.01.2021 р. №144 , КПИКання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної
Рішення 17 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 ^есп місь рад
громади на 2021 рік" (зі змінами) від 10.08.2021 р. №747



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 50 341 900 1 559 999 51 901 899

Усього 50 341 900 1 559 999 51 901 899

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 2019-2021 роки. 0 1 513 750 1 513 750

Усього 0 1 513 750 1 513 750

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. штатний розпис 862,80 0,00 862,80
кількість закладів (за ступенями шкіл), од. 21,00 0,00 21,00
кількість класів (за ступенями шкіл) од. мережа класів 260,00 0,00 260,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу од. штатний розпис 480,21 0,00 480,21

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за од. штатний розпис 113,15 0,00 113,15

1 2 3 4 5 6 7



умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. штатний розпис 54,14 0,00 54,14
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 230,01 0,00 230,01
Річний обсяг видатків грн. 50 341 900,00 1 559 999,00 51 901 899,00

2 продукту
кількість учнів хлопчиків осіб списки учнів 2 439,00 0,00 2 439,00
кількість учнів дівчаток осіб списки учнів 2 314,00 0,00 2 314,00

3 ефективності
середні витрати на 1 учня хлопчика грн. розрахунок 20 640,39 639,61 21 279,99
діто-дні відвідування днів розрахунок 391 680,00 0,00 391 680,00
середні витрати на 1 учня дівчинку грн. розрахунок 21 755,36 674,16 22 429,51

4 якості
кількість днів відвідування днів 170,00 0,00 170,00

В.о начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

19.08.2021 р.

м.п.

Ірина ЛИПЕНЬ
(ініціали/ініціал. прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
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)

19.08.2021 р. № 150

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 04544464
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0611181 1181 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 
школа"

02537000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифіїсації 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 - 180500 гривень , у тому числі загального фонду -  115960 гривень та спеціального фонду -  64540 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України 
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік” від 15.12.2020 р. № 1082-ІХ 
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-УШ (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. № 463-ІХ
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердення Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"" (зі змінами ) 
Постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2018р. №237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа»(зі змінами)



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

Ціль державної політики

і Реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"

2 Реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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 якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ _______________________________ Напоями використання бюджетних коштів______________________________ _____ Загальний <Ьон,т Спепіальний Лонл У с ь о г о

1 2 3 4 5

1 Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 115 960 64 540 180 500
Усього 115 960 64 540 180 500

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

№ ________________________________Найменування місцевої /  регіональної програми_______________________________ __Загальний гіюнл Спепіальний 4>оигт Усього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2019-2021 роки. 115 960 64 540 180 500
Усього 115 960 64 540 180 500

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 придбання засобів навчання та обладнання грн. розрахунок 33 000,00 0,00 33 000,00

1___ ■у _________5_________ ____________ j___________ ______________5_____________ ________ 6_______ 7------------- 1
(крім комп'ютерного) для учнів початкових класів "НУШ"
Обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових грн. розрахунок 49 300,00 0,00 49 300,00



Обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових 
класів "Нової української школи"

Ірн. розрахунок 49 300,00 0,00 49 300,00

Обсяг видатків на проведення супервізії грн. розрахунок 4 830,00 0,00 4 830,00
Обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів Ірн. розрахунок 28 830,00 0,00 28 830,00
Обсяг видатків на закупівлюкомп'ютерного обладнання грн. розрахунок 0,00 64 540,00 64 540,00

2 продукту
К-ть початкових класів у ЗЗСО од. мережа 96,00 0,00 96,00
К-ть учнів у 1 -4 класах ЗЗСО од. мережа 1 881,00 0,00 1 881,00

К-ть вчителів які забезпечують здобуття освіти за програмою НУШ од. мережа 115,00 0,00 115,00

3 ефективності
середні витрати на одного учня грн. розрахунок 61,65 34,31 95,96

4 якості
Відсоток використаної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

В.о начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Ірина ЛИПЕНЬ
(ініціали/ініціап, прізвище)

Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

19.08.2021 р.

м.п.

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
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)

19.08.2021 р. № 150

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

2 .

3.

(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
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0611182

(найменування відповідального виконавця)

1182
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та 

0990 доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

(код за ЄДРПОУ)

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 - 1624049 гривень , у тому числі загального фонду -  1043342 гривень та спеціального фонду -  580707 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України 
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р. № 1082-IX 
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-УШ (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про повну загальну середню освіту'" від 16.01.2020 р. № 463-ІХ
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердення Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"" (зі змінами ) 
Постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2018р. №237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету' місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа»(зі змінами)

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



№
з/п

Ціль державної політики

і Реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"

2 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення виконання Національної програми інформатизації

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 якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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 якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 1 043 342 580 707 1 624 049
Усього 1 043 342 580 707 1 624 049

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 об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки. 1 043 342 580 707 1 624 049
Усього 1 043 342 580 707 1 624 049

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 з а т р а т

Обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових 
класів "Нової української школи"

грн. розрахунок 443 758,00 0,00 443 758,00

Обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання (крім 
комп'ютерного) для учнів початкових класів "ПУПІ"

грн. розрахунок 296 821,00 0,00 296 821,00

Обсяг видатків на проведення супервізії грн. розрахунок 43 331,00 0,00 43 331,00
і 2 3 4 5 6 7

Обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, асистентів 
вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти 
комунальної форми властності

грн. розрахунок 259 432,00 0,00 259 432,00



і

Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання грн. розрахунок 0,00 580 707,00 580 707,00

2 продукту
К-ть початкових класів у ЗЗСО од. мережа 96,00 0,00 96,00
К-ть учнів у 1-4 класах ЗЗСО од. мережа 1 881,00 0,00 1 881,00

К-ть вчителів які забезпечують здобуття освіти за програмою НУШ од. мережа 115,00 0,00 115,00

3 ефективності
середні витрати на одного учня грн. розрахунок 554,67 308,72 863,39

4 якості
Відсоток використаної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

В.о начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради Ірина ЛИПЕНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО
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)

19.08.2021 р . №  150

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 .

3.

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

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

0615031 5031

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

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

(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 -3427600 гривень , у тому числі загального фонду -  3371000 гривень та спеціального фонду -  56600 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України « Про фізичну культуру та спорт » № 3808 -XII 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 рішенням52 сесії міської ради 7 скликання «14» серпня 2018р. № 1680
- 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

№
з/п

Ціль державної політики

1
Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття 
навичок здорового способу життя.

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

Завдання

1
Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття 
навичок здорового способу життя.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і 
дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

3 371 000 56 600 3 427 600

Усього 3 371 000 56 600 3 427 600

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 і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі 
змінами)

186 500 30 000 216 500

Усього 186 500 ЗО 000 216 500

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 з а т р а т

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

шт. мережа 1,00 0,00 1,00

1 2 3 4 5 6 7



Обсяг витрат на утримання Хмільницької дитячо-юнацької 
спортивної школи з бюджету

грн. звітність установи 3 371 000,00 56 600,00 3 427 600,00

Кількість штатних працівників Хмільницької дитячо-юнацької 
спортивної школи осіб штатний розпис 30,00 0,00 30,00

у тому числі чоловіки осіб 23,00 0,00 23,00
у тому числі жінок осіб 7,00 0,00 7,00

2 продукту
Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету осіб зведення планів по мережі 654,00 0,00 654,00

у тому числі хлопчики осіб 470,00 0,00 470,00
у тому числі дівчатка осіб 184,00 0,00 184,00
Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в 
обласних спортивних змагань

осіб звітність установи 347,00 0,00 347,00

у тому числі хлопчики осіб 244,00 0,00 244,00
у тому числі дівчатка осіб 103,00 0,00 103,00

3 ефективності
Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької 
спортивної школи з розрахунку на одного працівника грн. розрахунок 112 366,67 1 886,67 114 253,34

Обсяг фінансування на чоловіків, які працюють в ДЮСШ грн. розрахунок 2 584 433,41 43 393,41 2 627 826,82
Обсяг фінансування на жінок, які працюють в ДЮСШ грн. розрахунок 786 566,69 13 206,69 799 773,38
Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької 
спортивної школи у розрахунку на одного учня грн. розрахунок 5 154,43 86,54 5 240,97

Середній обсяг витрат на хлопчиків грн. розрахунок 2 422 582,10 40 673,80 2 463 255,90
Середній обсяг витрат на дівчаток грн. розрахунок 948 415,12 15 923,36 964 338,48

4 якості
Відношення кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької 
спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях 
обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмільницької дитячо- 
юнацької спортивної школи

відс. розрахунок 53,00 0,00 53,00

в. т.ч. хлопчики відс. розрахунок 52,00 0,00 52,00
в т.ч. дівчатка відс. розрахунок 56,00 0,00 56,00

В.о начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

Ірина ЛИПЕНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

19.08.2021 р.

м.п.

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
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 го л о в но го  розпорядника

ко ш т ів  м ісцевого  бю дж ету )

19.08.2021 р. № 150

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(ко д  П рограм но ї кл асиф іка ц ії в и д а тк ів  та (найменування го л о в но го  розпорядника  ко ш т ів  м ісцевого  б ю дж е ту  ) (ко д  за Є Д Р П О У )

кредитування м ісц е во го  б ю д ж е т у )

0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
; код  П рограм но ї кл асиф іка ц ії в и д а тк ів  та (найменування в ідпов ідального  виконавця) (код  за С Д Р П О У )

кредитування м ісцевого  б ю д ж е т у )

0615045 5045 0810 Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими 
видами спорту 02537000000

(ко д  П рограм но ї кл асиф ікац ії в и д а тк ів  та (к о д  Т и п о в о ї програм ної кл асиф ікац ії видатків  та
(ко д  Ф ун кц іо н а л ьн о ї 

класиф ікації видатків  та 

кредитування б ю дж ету)

(найменування бю дж етно ї програм и згідно  $ Т и п о в о ю  програм ною  кл асиф іка ц ією  видатків та 
кредитування м ісцевого  бю дж ету)

( ко д  б ю д ж е ту )

кредитування м ісцевого  б ю д ж е т у ) кредитування м ісцевого  б ю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1613717 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  1613717 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"
І Ірограма 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 "І Іро внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №1 14 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної 
громади на 2021 рік» (зі змінами)"від 28.05.2021 року №536
Рішення ІЗ сесія міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної 
громади на 2021 рік» (зі змінами)"від 1 1.06.202 1 року №550
Рішення 15 сесія міської ради 8 скликання "! Іро внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №1 14 «І Іро бюджет Хмільницької міської територіальної 
громади на 2021 рік» (зі змінами)"від 2 1.07.2021 року №628
Рішення 16 сесія міської ради 8 скликання "І Іро внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №1 14 «І Іро бюджет Хмільницької міської територіальної
, ................... .. т і п  і -,■>/»<і-? ■>,, ------- х г . л п

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



„No 
з/ 11

1 Іі.іь державної полі гики

і Забезпечення пріоритетного 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 р о з в и т к у .  повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, залучення дітей до занять фізичної культури і спорту

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

і Будівництво мультифункціональних майданчиків для зайнять ігровими видами спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

і
Видатки для забезпечення будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами 
спорту

0 1 613 717 1 613 717

Усього 0 1 613 717 1 613 717

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

гривень

№
з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і ■ } 3 4 5

і
Програма розвитку фізичної культури і спорте у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі 
змінами)

0 1 613 717 1613 717

Усього 0 1 613 717 1 613 717

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

і затрат
( )беяі видатків на будівництво об'єктів гри. розрахчнок 0.00 1613 717.00 1 613 717.00

2 продукту
Кількість об'єктів, які плануються побудувати од. розрахунок 0.00 10.00 10.00

3 ефективності

1 : 3 4 5 6 7

С ередні витрати на будівництво одного об’єкта гри. pojpa.w нок 0.00 161 371.70 161 371.70
4 чкості



[Ц Рівень готовності об'єктів будівництва ВІДС. розрахунок

В.о начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради

ПОГОДЖ ЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

19.08.2021 р.

м.п.



().()() 0.00 ().()()

Ірина ЛИПЕНЬ
ііншіа.іи/ініціал. лрг'.вниіс)

Тетяна ТИЩЕНКО
Ііншіаін/ініціал. прі -.вище)



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
Хм І. ч.іммм.к-оУ МН'І.к'ОЇ ряди 
ми 2И 2 І р і к

Па 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:

НАКАЗУЮ

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів 
Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради на 2022 рік за 
КГ1КВМБ:

- 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

ll.n.n;t'c;i;.y,4JlU4 ;i У п р я н л І Н Н И  О С В І Т И ,

м о . іти  і a  cn o i i i i  v
K ' i ■

Хмільницької міської ради

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

Наталія МУРЗАНОВСЬКА

Андрій ЗАПЛИТНЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Ммстерства ф*иакзв Укрві»«
26 серпня 2014 року № 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

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

( на йме н> ва нн* головного рсппоряциика

коштів місцевого бюджеті )

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 та ЄДРПОУ)2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавші) (код та ЄДРПОУ)

3. 0615045 5045

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

Будівництво мультифункцюнальних майданчиків для занять ігровими 
_________________видами спорту________________________________________________

(код Функцюнальної (наймсн\ванні бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
клас иф і каші видатків та кредитуванні місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

02537000000
(код бюджету)

4. Обсяг бю дж етних призначень/бюджетних асигнувань -2062217 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  2062217 
гривень .

5. Підстави для виконання бю дж етної 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 б ю д ж етн о ї програми
Забезпечення будівництва мультифункцюнальних майданчиків для занять ігровими видами спорту. їх ефективного використання для проведення спортивних заходів створення умов для 
Фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, 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



Хч
і П 1 і»(Л

і Будівництво мультифункніональних майданчиків для зайнять ііровими видами спорту

' Напрями використання бюджетних коштів
гриеено

,\и
і/П Нашмм і використання бюджетних коштів Заіальний фонд летальний фонд Усього

1 3 4 5

і Видатки для забезпечення будівниців а  іьіифункцюнального майданчика для заняіь г . іми видами 
спорту 2 062 2 17 2 062 217

Усього 2 062 217 2 062 217

10. Перелік місцевих / регіональних прог рам, шо виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
і з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд і . пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 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 о 2 062 217 2 062 217

І І Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 * 5 6 7

1 затрат

,Обсяг видатків на будівництво об'єктів грн розрахунок 0,00 2 062 217,00 2 062 2 17,00
2 продукту

Кількість об єктів, які плануються побудувати од ро ^рахунок 0,00 9,00 9,00
3 ефективності

Середні витрати на будівництво одного об’єкта грн. ро ^рахунок 0,00 229 135,22 229 135,22
1 3 3 4 6 7

* якості

Рівень готовності об’єктів будівництва відс розрахунок 0,00 0,00 0,00
В.о начальника Управління освіти.молоці та спорту Х м ільницько ї м іської ради

ПІДПИС I

Наталія МУРЗАНОВСІ.КА
< ініціали ЦІННІЇ.! Іфі ПиШІе

П О ГО ДЖ ЕНО :
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

04 .08.2021 р. 

МЛІ.



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
наказ М іністерства фінансів /країна 
2й серпня ?■' • j рогу to - 
у редакції наказу Міністерства фінансів /-оа інн  

від 29 грудня 'В року Ne

ЗАТВЕРДЖЕНО
Іаказ / розпорядчий документ

правління освіти, молоді та спорту Хмільшщьк ї міської ради

< найме ну ванн я головного ронюр-єі і t

КОШТІ r місцевого бюджету

>6.08.202 І р. №146

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 . (1 6 0 0 0 0 (1 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

2 .

■ код Гірпг рамної класифікації видатків та 
кредпг влння місцевого бюджету і

0 6 1 0 0 0 0

(найменування головного розпорядника коштів місцевогобюджету >

Управління освіти, молоді за спорту Хмільницької міської ради

і код за ЄДРП О У)

04544464

3 .

і код 111 v 'рамної класифікації видатків та 
кр с д т  \ вання місцевого бюджету і

0 6 1 7 3 2 5

І наймену вання відповідального виконаний

7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

(код за ЄДРПОУ)

02537000000
і код Програмної класифікації видатків та 

кредиту няння місцевого бюджету 1

_  , (код Функціональної (найм е»вання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вид.тгюв та 
( код 1 ипової програмної класифікації видатків та

„  класифікації видатків та кредит» вання місцевого бюджете 1 
кредитування місцевого о ю лжєту  і _ ‘

кредиту вання бюджету і

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 -XII від 24 12.1993 р. (зі змінами)
- Постанова КМ У країни 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 20 ІЗ № 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 2 0 15 № 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 «30» 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 держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми
— —

Ціль державної політики

7. Мета бю дж етної 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 За ідання бюджетної програми

3/ п Завдання

' Іокрашення матеріально-технічної бати Хм і іь-пшькоїЛЮСШ. спортивної інфраструктури і ери -■ 'альної іромали

оями використання бюджетних коші і :1
гривень

Напрями викюистання бюджетних коштів Загальний фонд Слеша;! ний фонд Усього

1 2 j 1 5

Будівництво споруд, установ та закладів фізичне і культури і спорту 0 800 000 800 000
л»ого 0 800 000 800 000

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

-1/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 20 19-2021 роки (зі 
змінами) 0 800 000 800 000

Усього 0 800 000 800 000

І І Результативні показники бюджетної програми

jV>
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело 
і нформанії

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 "» 3 4 6 7

1 іатрат

Обсяг видатків грн розрахунок 0,00 800 000,00 800 000,00
2 продукту

кількість об’ктів, що планується реконструювати І І Л 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 и кості
1 : 3 4 5 6 7

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

ПОГОДЖ ЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

04.08.2021 р.

VI.п.

Наталія МУРЗАНОВСЬКА
і п ш іїаіи  ініціал ирі тіпне

Тетяна ТИЩЕНКО
і нипати і ніша, і ітрі ївшій;


