
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

від 25. J0.2021 р. м. Хмільник № 220

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм головному 
розпоряднику коштів Управлінню
освіти, молоді та спорту 
Хмільницької міської ради
"я 2(121 рік

І і;і 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 21 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет 
Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 19.10.2021 
р. №898, 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 2022 рік
за кодом, а саме:
Код програмної 

класифікації 
видатків

КФКВК Найменування бюджетної програми

0611010 0910 Надання дошкільної освіти
0615045

_

0810 Будівництво мультифункціональних майданчиків для 
занять ігровими видами спорту

0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0617325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури 
і спорту

П Ж В Л 1 Ш 1 Я  О С В І Т И ,

, ,м ід ради

ЧІІОІ
вління

Віталій ОЛІХ

ради 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

25.10.2021 р. №220

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

коштів місцевого бюджету )

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 -55285865 гривень , у тому числі загального фонду -  49133087 гривень та спеціального фонду -  
6152778 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 від 19.10.2018 року №1699 (зі 
змінами).
Рішення 3 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 року № 114
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 міської територіальної громади 
на 2021 рік" (зі змінами) від 24.02.2021 р. №269
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 міської територіальної 
громади на 2021 рік" (зі змінами) від 27.04.2021 року №426
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 міської територіальної 
громади на 2021 рік" (зі змінами) від 10.08.2021 року №747
Рішення 18 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 03.09.2021 року №761



... . пнссення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року № І 14 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної 
іромади на 2021 рік" (зі змінами) від 23.09.2021 року №>772
Рішення 21 сесія міської рази 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 19.10.2021 року №898

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

49 133 087 6 152 778 55 285 865

Усього 49 133 087 6 152 778 55 285 865

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

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 міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

34 020 0 34 020

2 Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки. 5 000 537 340 542 340

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 39 020 557 340 596 360

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

_  _ . Джерело Показники Одиниця виміру . ,г інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



____' >І 2 J _ .
1 6 7

— !____
затрат
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
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. 49 133 087,00 6 152 777,70 55 285 864,70

2 продукту
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 80 021,31 10 020,81 90 042,12
діто-дні відвідування грн. розрахунок 178 120,00 0,00 178 120,00
середні витрати на 1-го хлопчика грн. розрахунок 79 632,23 9 972,09 89 604,32

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
Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

25.10.2021 р.

м.п.

Віталій ОЛІХ
(іиіщали/ініціал. прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО
w ST (ініціали ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року Ns 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

Паспорт
25.10.2021 р. №220

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

коштів місцевого бюджету )

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)

„01П Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-Uo 1U________________ 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 -3884160 гривень , у тому числі загального фонду -  3627560 гривень та спеціального фонду -  256600 
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). 
Рішення 19 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



___ _ u.m ~ j .v v .z u z i  року №7 72
Рішення 2 І сесія міської ради 8 скликання "Про внесення амін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 2-і і 2.2020 року №114 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної 
громади на 2021 рік” (ті амінами) від 19.10.2021 року №898

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.

3 627 560 256 600 3 884 160

Усього 3 627 560 256 600 3 884 160

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

286 500 230 000 516 500

Усього 286 500 230 000 516 500

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 2 3 4 5 6 7

1 затрат



1Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі 
їх видів (ДЮСШ. КДЮСШ. СДЮШОрі. видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету

шт. мережа 1,00 0,00 1,00

.  -  J

Обсяг витрат на утримання Хмільницької дитячо-юнацької 
спортивної школи з бюджету грн івітність установи 3 62 7 560,00 256 600,00 3 884 160.00

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

у тому числі чоловіки осіб 25,00 0,00 25,00
у тому числі жінок осіб 5,00 0,00 5,00
Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету осіб зведення планів по мережі 768,00 0,00 768,00

у тому числі хлопчики осіб 584,00 0,00 584,00
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 е ф е к т и в н о с т і

Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької 
спортивної школи з розрахунку на одного працівника грн. розрахунок 120 918,67 8 553,33 129 472,00

Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької 
спортивної школи у розрахунку на одного учня грн. розрахунок 4 723,39 334,11 5 057,50

Середній обсяг витрат на хлопчиків грн. розрахунок 6211,58 439,38 6 650,96
Середній обсяг витрат на дівчаток грн. розрахунок 19 715,00 1 394,57 21 109,57

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 45,00 0,00 45,00

в. т.ч. хлопчики відс. розрахунок 42,00 0,00 42,00
в т.ч. дівчатка відс. розрахунок 56,00 0,00 56,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

Віталій ОЛІХ
(ініціали'ініціал, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

25.10.2021 р .

м.п.

(іиіціали/ініціал. прізвище)



ЗА ГЗгРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N9 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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

2 5 .1 0 .2 0 2 1  р . № 2 2 0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)

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)

04544464
(код за ЄДРПОУ)

02537000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -53540 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  53540 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 Хмільницької міської територіальної 
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 Хмільницької міської територіальної 
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 Хмільницької міської територіальної 
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 Хмільницької міської територіальної 
громади на 2021 рік» (зі змінами)"від 30.07.2021 року №727
Рішення 18 сесія міської пади 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 202 І рік» (ті амінами і" від 03.09.2021 року №761
Рішення і 9 сесія міської ради 8 скликання "Про внесення амін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року V» І 14 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної 
громади на 2021 рік" (ті імінамиї від 23.09.2021 року №772
Рішення 21 сесія міської ради 8 скликання "Про внесення тмін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року № І 14 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної 
громади на 2021 рік" (зі змінами) від 19.10.2021 року №898

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 оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, залучення дітей до занять фізичної культури і спорту

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 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

1 2 3 4 5

1
Видатки для забезпечення будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами 
спорту 0 53 540 53 540

Усього 0 53 540 53 540

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 53 540 53 540

Усього 0 53 540 53 540

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
і 2 3 4 5 6 7

Обсяг видатків на будівництво об’єктів гри. розрахунок 0,00 53 540,00 53 540,00



І___:__ продукту
Кількість об'єктів, які плануються побудувати од. розрахунок (і.ОО 2.00 2.00

\ ефективності
Середні витрати на будівництво одного об’єкта гри. розрахунок 0.00 26 770.00 26 770,00

_ _ ! __ и кості
Рівень готовності об’єктів будівництва в іде. розрахунок 0,00 0,00 0.00
Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

25.10.2021 р.

М . П .

Віталій ОЛІХ
( ін іц іали ініціал, прпвище)

Тетяна ТИЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище»



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
25 серп» j 20’ 4 року fM 836 
(у редакції -акаіу Міністерства фінансів України 
віл 25 грулнч 20! З року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

25,10.2021 р. №220

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)

0617325 7325

(найменування відповідального виконавця)

0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

(код за ЄДРПОУ)

02537000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -200000 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  200000 
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 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). 
Рішення 21 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 19.10.2021 року №898



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

Ціль державної політики з/п

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

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Покращення матеріально-технічної бази ХмільницькоїДЮСШ, спортивної інфраструктури територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0 200 000 200 000

Усього 0 2 0 0  0 0 0 2 0 0  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

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі 
змінами) 0 200 000 200 000

Усього 0 200  000 200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Міська програма розвитку 
фізичної культури і спорту 
у місті Хмільнику на 2019- 
2021 роки, затверджена 
рішенням 53 сесії міської 
ради 7 скликання №1705 
від 19

0,00 2,00 2,00

1 2 3 4 5 6 7



жовтня 2018 року ( зі 
змінами)

1 затрат
Обсяг видатків Гри. 0,00 200 000,00 200 000,00

1 продукту

кількість об'ктів, шо планується реконструювати шт.

Міська програма розвитку 
фізичної культури і спорту 
у місті Хмільнику на 2016- 
2018 роки (зі змінам)

0.00 0,00 0,00

5 ефективності
Середня вартість виконання робіт з реконструкції грн. розрахункові дані 0,00 100 000,00 100 000,00

4 ЯКОСТІ

Відсоток виконання заходу відс.

Відношення планових 
асигнувань на відповідний 
рік до касових видатків на 
відповідний ріьг.

0,00 100,00 100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(ініціали/ініціал. прізвище)

Начальник фінансового управління

25.10.2021 р. 

м.п.


