ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Ммпстерства фжанЫв УкраУни
26 .08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ В1ддшу осв1ти
ШевченювськоУ РДА
В1Д 3 4 №*&&№

i наказ фшансового управлшня
ШевченювськоУ РДА
№ Ч& вщ

Паспорт
бюджетноУ программ м 1сцевого бюджету на 2017 piK
1 . ___________10____________ Шддш освгги ШевченювськоУ рай он но Vдержавно! адмЫстращУ_______ __________ _______________
(КП КВК МО)

(найменувания головного розпорядника)

2 . ___________ 101___________ В1щцл осв 1ти ШевченювськоУ районно'Г державно! а д м ш ю т р а щ 'У ________________________
(КПКВК МО)

(найменування в!дпов шального виконаеця)

3 . _________ 1015030______________________Роз виток дитячо -юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ)

(КФ КВ К)1

(найменування бюджетноУ программ)

4. Обсяг бюджетник лризяачень/бюджетних асигнувань - 490,675 Идс. грн., у тому числ! загального фонду - 483,675 *~тис. грн.
спещального фонду - 7,000 тис. грн,

та

5. ГПдстави для виконання бюджетноУ программ
Закон УкраУни «Про бюджет»
Закон УкраУни «Про оевггу»
Конститущя УкраУни
рушения X cecii ШевченювськоУ районноУ ради VII скликання в*1д 15.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 р к » , р1шення XII
cecii ШевченювськоУ районноУ ради VII скликання вщ 24.02.2017 року «Про внесения змш до р в е н и я X cecii' районноУ ради VII скликання
вщ 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 piK», р в е н и я XV cecii' Ш евченювськоУ районноУ ради VII скликання вщ

02.06.2017 року «Про внесения змш до р1шення X cecii районноУ ради VII скликання вщ 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на
2017 рж», р в е н и я X V I cecii Ш евченювськоУ районноУ ради VII скликання вщ 03.08.2017 року «Про внесения змш до рш ення Xeecii*
районноУ ради VII скликання вщ 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рж», р1шення XVII cecii’ Ш евченювськоУ районноУ
ради VII скликання вщ 07.09.2017 року «Про внесения змш до рш ення X cecii* районноУ ради VII скликання вщ 15 грудня 2016 року
«Про районний бюджет на 2017 pi к», р ш е н н я X V III cecii' Ш евченювськоУ районноУ ради VII скликання вщ 26.10.2017 року «Про
внесения змш до р1шення X cecii районноУ ради VII скликання вщ 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рж»
6. Мета бюджетноУ программ
Створення необхщних умов для гармоншного виховання, <}нзичного розвитку, повноц1нного оздоровления, змютовного вщпочинку i
дозв'шля дИей та молод!, самореал1зацй', набуття навичок здорового способу життя, пщготовки спортсмен!в для резервного спорту
7. Подпрограмм, спрямован! на досягнення мети, визначеноУ паспортом бюджетноУ программ
%

№ з/п

КПКВК

КФКВК

1

1015031

0810

Назва пщпрограми
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шюл

8. Обсяги фшансування бюджетноУ программ у p03pi3i пщпрограм та завдань
(тис, грн)
№
з/п
1

КПКВК КФКВК
2

1015031

3
0810

Пщпрограма/завдання
бюджетноУ программ2

Загальний
фонд

Спещальний
фонд

4

5

6

Разом

483,675

7,000

7
490,675

Завдання
ГПдготовка 483,675
спортивного резерву та
шдвшцення р1вня фгзичноТ
пщготовленост!
д!тей
дитячо-юнацькими
спортивними школами
Усього
483,675

7,000

490,675

7,000

490,675

Шдпрограма Утримання та
нав ч ал ьно-треиуваль на
робота комунальних дитячоюпацьких спортивних шк'|л

(тис, грн.)

9. Перелж репональних цшьових програм, яю виконуються у склад1 бюджетноУ программ
(тис. грн)

Назва репональноУ цтьовоУ программ
та шдпрограми

КП КВ К
2
1015031

1
Програма согрального i
економ1чного розв^тку
Шевченювського району
на 2017 piK
Усього

Загальний
фонд
3

Спеьцальний
фонд

Разом

81,827 L -

4
7,000 6 —

88,827

81,827

7,000

88,827

5

10. Результативш показники бюджетно'! программ у розр 1з ‘1 шдпрограм i завдань
№
з/п

кпквк

1

2
1015031

1015031

1

1015031

1015033

1015031

Назва показника
3

Одиниця

Джерело шформацп

Значения показника

4

5

6

Од.

П олож ения про Д Ю С Ш

1

Грн.

кош то рн с

490675

oci6.

Ш т а т н и й розпис

6

BMMipy

Шдпрограма Утримання
та
навчалъно-тренувальна
робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних Ш К‘|Л

Заедания
Шдготовка
спортивного
резерву
та
шдвищення р1вня ф1зичноТ
шдготовленост! дйей дитячоюнацькими
спортивними
школами
затрат
кьлькють комунальних
дитячо-юнацьких спортивних
шкот в розр1з! Ух вид1в,
видатки на утримання яких
здШснюються з бюджету
обсяг витрат на утримання
комунальних дитячоюнацьких спортивних цшл в
розр!з! Ух вид1в, видатки на
утримання яких здшснюються
з бюджету
юлькклъ штатних прац!вник1в
комунальних дитячо-

2

1015031
1015031

1015031

1015031

1015031

1015031

1015031

1015031
1015031

юнацьких спортивних пшл,
видатки на утримання яких
зджснюються з бюджету, у
розр!з1 lx вид1в
у тому числ1 тренер1в

ОС|б

Ш т а т н и й розпис

5

oci6

М ереж а Д Ю С Ш

214

oci6

зв1ти

170

од

ЗВ1ТИ

203

Грн.

кош торис

81779

Грн.

кошторис

5108

Грн.

кошторис

2293

продукту

середньор1чна кшькють учн1в
t комунальних дитячоюнацьких спортивних пшл,
видатки на утримання яких
зджснюються з бюджету, у
розр'|з*1Тх вид!в
юльюсть учшв комунальних
дитячо-юнацьких спортивних
шкн1, видатки на утримання
яких зджснюються 3
бюджету, у розр1з! Тх вид1в,
що взяли участь у
регюнальних спортивних
змаганнях
Кллькклъ придбаного
малоценного спортйвного
обладнання та жвентарю для
комунальних дитячоюнацьких спортивних шш,
видатки на утримання яких
зджснюються з бюджету, у
розр1з1 Тх вид1в
еф ек ти вн оси

середж витрати на утримання
оджеТ комунально'Т дитячоюнацькоТ спортивноТ школи,
видатки на утримання якоТ
зджснюються з бюджету, в
розр1з! ‘Тх вид1в з розрахунку
на одного прашвника
середньомюячна зароб1тна
плата прашвника дитячоюнацькоТ спортивноТ школи,
видатки на утримання якоТ
зджснюються з бюджету
середж витрати на навчально-

л

1015031

тренувальну роботу у
комунальних дитячоюнацьких спортивних
школах, видатки на
утримання яких здшснюються
з бюджету, у розрахунку на
одного учня
середHi витрати на
забезпечення учасп одного
учня комунальних дитячоюнацьких спортивних шкш,
видатки на утримання яких
здшснюються з бюджету, у
репональних спортивних
змаганнях

1015031

середня вартклъ одиниш'
придбаного малощнного
спортивного обладнання та
швентарю для комудальних
дитячо-юнацьких спортивних
шкш, видатки на утримання
яких здшснюються з бюджету

1015031

ЯКОСТ1

1015031

1015031

1015031

кшьюсть пщготовлених у
комунальних дитячоюнацьких спортивних
школах, видатки на
утримання яких здшснюються
з бюджету,майстр’ш спорту
Укражи / кандидате у
майстри спорту УкраУни, oci6
кшьк'ють учжв комунальних
дитячо-юнацьких спортивних
шкш, видатки на утримання
яких здшснюються 3
бюджету, яю здобули призов!
мюця в репональних
спортивних змаганнях
динамжа** кшькост1 учн1в
комунальних дитячоюнацьких спортивних шкш,

Грн.

кошторис

341

Грн.

кошторис

106

%

Зв1ти д и рек тора Д Ю С Ш

Oci6.

Зв1ти д и р ек то р а Д Ю С Ш

120

%

М ереж а Д Ю С Ш

12

видатки на утримання яких
здШснюються з бюджету,
пор1вняно з мипулим роком,
%
11. Джерела фшансуваиня швестицшних проеючв у розр!з! гпдпрограм"
(тис, грн)

Код

1

Найменування джерел
надходжень
2
Пщпрограма 1
1нвестицшний проект 1
Надходження is
бюджету
luuti джерела
фшансуваиня (за
видами)

КПКВ
К
3

Прогноз видатюв до кшця
реал1заци швестицшного
проекту3

загальмий
фонд

спешальчий
фонд

разом

за1дльний
фонд

спешальпий
фонд

разом

загальний
фонд

спе т’альиий
фонд

разом

Пояснения, що
характеризуют
ь джерела
фшансуваиня

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

KacoBi видатки станом на
01 с1чня званого перюду

X

План видатмв званого
перюду

X

X

1нвестицшний проект 2
Г
Усього
Т.в.о. начальника В1ДД1лу освгги
Головнин спец!ал1ст

Ю. А.Бобр ус ь
(пр1звищета iHiuiajiи)
Г.В.Фесенко
(пр1*звищета шщ1али)

Головний бухгалтер

Погоджено
Начальник фшансового управлшня ШевченювськоУ РДА

ТЛЛевченко

