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Паспорт
бюджетноУ программ мкцевого бюджету на 2017 рж
1 . __________ ТО

Вцщш освети Шевчешавсько!районно! державно! адмшютрацп

(КПКВК МБ)

(найме ну ван ня головного розпорядника)

2 . __________ Т_01___________ Вщщл освТти Шевченювсько! район но Vдержавно! адшшстрацн__________________________________
(КПКВК МБ)

3.

(найменування в1дпов1далъного виконавця)

_____1015030_________
(КПКВК МБ)

Розвиток дитячо —юнацького та резервного спорту________________________________
(КФКВК)12345

<

(найменування бюджетно! программ)

4. Обсяг бюджетник призначень/бюджетних асигнувань - 471,346
спещального фонду - 7,000 тис. грн.

тис. грн., у тому числи загального фонду - 464,346

тис. грн.

та

5. Пщстави для виконання бюджетно! программ
Закон Украши «Про бюджет»
Закон Украши «Про освпу»
Конститущя Украши
р1шення X cedi' Шевченювсько! районно! ради VII скликання вщ 15.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рш», р1шення XII
cecii Шевченк1всько! районно! ради VII скликання вщ 24.02.2017 року «Про внесения змш до р!шення X ceci! районно! ради VII скликання
вщ 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рж», р1шення X V ceci! Шевчешавсько! районно! ради VII скликання вщ

02.06.2017 року «Про внесения змш до ршення X ceci'i районно! ради VII скликання в1д 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на
2017 рис», р1шення XVI ceci'i Ш евченювсько! районно! ради VII скликання вщ 03.08.2017 року «Про внесения зм1н до рпнення X ceci'i
районно! ради VII скликання вщ 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рис»
6. Мета бюджетно! програми
забсзпечения розвитку здтбностей вихованщв дитячо-юнацьких спортивних шкш в обраному вид1 спорту, створення умов для ф!зичного
розвитку, повноцтного оздоровления, змютовного вщпочинку i дозв!лля Д1тей
7. П1дпрограми, спрямован1 на досягнення мети, визначено! паспортом бюджетно! програми
№ з/и
I 1

КПКВК
| 1015031

j

КФКВК

Г

0810

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

8. Обсяги фшансування бюджетно! програми у розр1з1 п!дпрограм та завдань
(тис, грн)
№
з/п
1

КПКВК КФКВК
2
1015031

3
0810

П1дпрограма/завдання
бюджетно! програми2

Загальний
фонд

Спещальний
фонд

4

5

6

Разом

464,346

7,000

7
471,346

Завдання
ГИдготовка 464,346
спортивного резерву та
шдвищення р1вня ф1зично']'
гпдготовленосй
дВей
дитячо-юмацькими
спортивними школами
Усього
464,346

7,000

471,346

7,000

471,346

ГПдпрограма Утримання та
навчально-трену вальна
робота комунальних дитячоюнацьких спортивних ШК1Л

(тис. грн )

9. Перелж репональних щлъових програм, я к \ виконуються у склад1 бюджетно! програми
(тис, грн)
Назва регионально! цтьово! програми
та шдпрограми

КПКВК

Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Разом

2
1015031

1
Программа социального i
економ1чного розвитку
Шевченювського району
на 2017 рпс
Усього

4

3
81,827

81,827

i

5

7,000

88,827

7,000

88,827

10. Рсзультативш показшжи бюджетно! ирограми у розр1з1 пщпрограм i завдань
^
и
1

к п к в к

Одиниця вим1ру

Джерело шформацл

Значения показника

3

4

5

6

Од.

Положения про ДЮСШ

1

Грн.

кошторис

464346

од.

Штатний розпис

5

2
1015031

1015031

1

Назва показника

1015031

101503!

1015031

ГПдпрограма Утримання
та
навчалъно-тренувальна
робота
комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкш
Зав да! Iня
ГИдготовка
спортивного
резерву
та
шдвищення р1вня фгзичн 0 1
шдготовленост] д!тей дитячоюнацькими
спортивними
школами

затрат
кшьюсть кому нал ьн их
дитячо-юнадьких спортивних
шкш в розр1з1 i'x вид!в,
видатки на утримання яких
здшснюються з бюджету
обсяг витрат на утримання
комунальних дитячоюнадьких спортивних шкш в
p03pi3i Vx вид1в, видатки на
утримання яких здшснюються
з бюджету
кшьюсть штатних прац1вниюв
комунальних дитячоюнадьких спортивних шкш,
видатки на утримання яких
здшснюються з бюджету, у
розр1з1 Тх вид 1в

2

1015031
1015031

1015031

1015031

1015031

1015031

1015031

1015031

1015031

у тому числ! тренер!в

l'

п р о д у кту

од

Ш татный

розпис

" середньор 1чна кшьюсть учшв
комунальних дитячоюнацьких спрртивних иш л,
видатки на утримання як юс
здшснюютъся з бюджету, у
розр1з1 i'x вид1в
кш ь ю а ь учн1в комунальних
дитячо-юнацьких спортивних
шк1л, видатки на утримання
яких здшснюютъся 3
бюджету, у розр1з1 iix вид1в,
що взяли участь у
репональних спортивних
змаганнях
Кшькнлъ придбаного
малоц!нного спортивного
обладнання та 1нвентарю для
комунальних дитячоюнацьких спортивних шкш,
видатки на утримання яких
здшснюютъся з бюджету, у
розр!з1 ix вид 1в

4
;'

I
oci6

М ереж а Д Ю С Ш

202

oci6

звгги

170

од

3Birii

Грн.

ко ш т о р и с

92869

Грн.

кош торис

5013

Грн.

кош торис

2731

еф екти вн остт
середю витрати на утримання
одше! кому нал ьж лдитячоюнацькоТ спортивно! школи,
видатки на утримання яко!
здшснюються з бюджету, в
po3pi3i Ух вюпв з розрахунку
на одного прашвника
середньомюячна зароб1тна
плата прац1вника дитячоюнацъко! спортивно! школи,
видатки на утримання яко!
здшснюються з бюджету, в
розр!з! !х вид1в
середш витрати на навчальнотренувальну роботу у
комунальних дитячоюнацьких спортивних

j

■■' - I - - '

1015031

1015031

I 101503]

1015031

1015031

1015031

■

школах, видатки на
утримання ядих здШснюються
з бюджету, у ipo3pi3i Ух вид!в
розрахунку на одного учня
середш витрати на
забезпечення учасп' одного
учня комунальних дитячоюнацьких спортивних шкш,
видатки на утримання яких
здШснюються з бюджету, у
розр1з1 jx
у рег1ональнйх спортивних
змаганнях
середня варт1сть одиниц!
придбаного малоцшного
спортивного обладнання та
инвентарю для комунальних
дитячо-юнацьких спортивних
шкш, видатки на утримання
яких здШснюються 3
бюджету, у розр!з|' Тх вид1в
нкосп
k I j j ьк!сть шдготовлених у
комунальних дитячоюнацьких спортивних
школах, видатки на
утримання яких здШснюються
з бюджету, у розр1з1 i'x,
майстр!в спорту УкраУни /
кандидат1в у майстри спорту
УкраТни, oci6
К |"л ьк1сть учн!в комунальних
дитячо-юнацьких спортивних
шкш, видатки на утримання
яких здШснюються 3
бюджету, у po3pi3i Yx вид1в ,
якл здобули призов! мюця в
рег1ональних спортивних
змаганнях
динамжа** кшькост1 учн!в
комунальних дитячо-

.

,

;
j

Грн.

ко ш то р и с

Грн.

кошторис

%

З

ейти

341

директора ДЮСШ

Од.

Зв1тн директора ДЮСШ

120

%

Мережа ДЮСШ

12

юнацьких спортивних шюл,
видатки на утримання як их
здшснюються з бюджету, у
розр!31 Ух в ид! в nopiBHAHO з
минулим роком, %

i
1

1

'J

11. Джерела фшансування швестицшних проекте у p03pi3i тдпрограм
(тис, грн)
код

кпт-сп
е"

ТТамме ну )■>:!нмя дже рсл
■
; =:д.\-. ■день

KacoBi видатки станом на
01 алия звпгиого перюду
■11-i111ii
' H)l!
4
i

1

2
3
1Идпрограма 1
1нвестицшний проект 1
Надходжепня в
бюджету
Jmui джерела
фЬтпсусаиля (за
видами)
---------

План видатюв званого
пе рiоду

>.:i. . 1i,HMM
|]'« '1.4 ■ , i
5
6

-!t! [Ы1ИЙ
. (КЛ1Д
7

ч.ний
феод ■
8

m an

X

X

------------

...___________

разом
9

Прогноз видатк1в до кшця
реал1зацп iHBecTHuiИного
проекту3
.1ДЫ1ИЙ слсщальмий разом

3.11

ф онд

ф онд

10

11

Пояснения, що
характеризуют
ь джерела
фшансування

12

X

_

1лкести1ийний проект2

♦
/

.

Усього

Т.в.о.начальн и^ав1ДД1л\ освitii
Головни й ^^ц |а'л 1 ст

Ю .А.Бобрусь
(пр1звищета imuiaan)

{ , .V

~7

) ■; j ( > !

Г оловний|ЙМгал/рё)р■!j
\У.-\

У

у

13

V' ;

Г.В.Фесенко
f~jj

Погоджено
Начальник фщансового управлшня ШевченювськоУ РДА

(пр1звищета Ыщали)

ТЛ.Левченко

