
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

від 12.05.2021 р. м. Хмільник № 89

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 11 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до 
рішення 8 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет 
Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 07.05.2021 
р. №438, 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 головному розпоряднику 
коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради на 2021 рік 
за кодом, а саме:
Код програмної 

класифікації 
видатків

КФКВК Найменування бюджетної програми

0617361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

Начальник Управління освіти,
• 1 і' 1 А *молоді та спорту

Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

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

А>’/

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-)

12.05,2021 р. №89

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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)
(наймену вання відповідального виконавця)

0617361 7361

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

0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок
_________________коштів державного фонду регіонального розвитку__________________

(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 -1550000 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  1550000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 " Про деякі пиитання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; 
Рішення 10 сесія міської ради 8 скликання від 27.04.2021 року №426 
Рішення 11 сесія міської ради 8 скликання від 07.05.2021 року №438

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Організація співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Співфінансування інвестиційних проектів, шо реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з / п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку 0 1 550 000 1 550 000

Усього 0 1 550 000 1 550 000

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 і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі 
змінами) 0 1 300 000 1 300 000

2 Програма розвитку освіти Хмільницької об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки 0 250 000 250 000
Усього 0 1 550 000 1 550 000

І. 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 грн. розрахунок 0 ,0 0 1 550 000,00 1 550 000,00
кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту шт. розрахунок 0 ,0 0 2,00 2,00

2 продукту

кількість об'єктів, що планується відремонтувати розрахунок 0 ,0 0 2,00 2,00
3 ефективності

середня вартість капітального ремонту одного об'єкту грн. розрахунок 0 ,0 0 775 000,00 775 000,00
4 ЯКОСТІ

відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати до відс. розрахунок 0 ,0 0 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7

кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту
Начальник управління освіти, молоді та спорту Хм ільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

12.05.2021 р.

М.П.

Г алина КОВЕДА
( ініціали/ініціал прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО
і інішали/ініціал. прізвище!


