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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді та спорту Березнівської міської ради
Відділ освіти,молоді та спорту Березнівської міської ради Рівненського району
Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.10.2022_______________№  143__________________________________

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Відділ освіти,молоді та спорту Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0610000 Відділ освіти,молоді та спорту Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

43978328

(код за ЄДРПОУ)

43978328

(код за ЄДРПОУ)

3. 0615031
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

5031 0810

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

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

1754700000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 519 050,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 385 350,00 гривень та

спеціального фонду- 133 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2546-УІ (із змінами), Закон України «Про Державний бюджет на 2022 рік», Закон України (із змінами) від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про 
освіту", Закон України №2402-111 "Про охорону дитинства"
Закон України (із змінами) від 22.06.2000 №1841-111 "Про позаш кільну освіту"
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 660 "Про встановлення окремим категоріям працівників спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів 
спортивного профілю надбавок за вислугу років та грош ової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків"
Наказ М іністерства у справах молоді та спорту України від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі 
ф ізичної культури і спорту", Наказ М іністерства фінансів України (із змінами від 12.01.2012 № 13) від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення 
оцінки ефективності бюджетних програм», Наказ М іністерства у справах молоді та спорту від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері ф ізичної культури і спорту", Наказ М іністерства фінансів України (із змінами) від 20.09.2017 № 793 "Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ М іністерства фінансів України (зі змінами) від 10.07.2017 № 992 "Про 
затвердження Типового переліку програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"", Лист М іністерства фінансів України від 12.08.2021 
№ 05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік"
Рішення Б ерезнівської міської ради від 15.12.2020 № 16 "Про затвердження положень про структурні підрозділи Березнівської м іської ради Рівненського району Рівненської області", 
Рішення Березнівської міської ради від 21.12.2021 № 635 «Про бюджет Березнівської міської територіальної громади на 2022 рік»
Рішення виконавчого комітету Березнівської м іської ради від 20.04.2022 № 93 "Про внесення змін до місцевого бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2022рік", 
Рішення виконавчого комітету Березнівської м іської ради від 10.06.2022 № 128 «Про внесення змін до міського бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2022 рік», 
Рішення виконавчого комітету Березнівської міської ради від 17.06.2022 № 143 «Про внесення змін до міського бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2022 рік» 
Рішення виконавчого комітету Березнівської м іської ради від 11.07.2022 № 172 «Про внесення змін до міського бюджету Березнівської м іської територіальної громади на 2022 рік», 
Рішення виконавчого комітету Березнівської м іської ради від 06.10.2022 № 267 «Про внесення змін до міського бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2022 рік»

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

№  з/п Ціль держ авної політики

1 Реалізація державної політики в галузі освіти, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

7. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н а п р я м и  в и к о р и с т а н н я  б ю д ж е т н и х  к о ш т ів З а га л ь н и й  ф о н д С п е ц іа л ь н и й  ф о н д У с ь о г о

1 2 3 4 5

1
Підготовка спортивного резерву, та підвищення рівня підготовленості дітей дитячо- 
юнацькими спортивними школами

8 385 350,00 133 700,00 8 519 050,00

У С ЬО ГО 8 385 350,00 133 700,00 8 519 050,00

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



№ з/п 1 Іайменуваїїия місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл од. річний звіт 1,00 0,00 1,00
Видатки на утримання яких здійсюються з бюджету грн. розрахунок 8 385 350,00 0,00 8 385 350,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. зведений план по мережі 35,34 0,00 35,34

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. зведений план по мережі 5,50 0,00 5,50
середньорічне число штатних одиниць робітників од. зведений план по мережі 15,00 0,00 15,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. зведений план по мережі 55,84 0,00 55,84
продукту

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб
од.

класні журнали

636,00 0,00 636,00

ефективності
Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької 

спортивної школи із розрахунку на 1 працівника
грн. класні журнали 150 167,00 0,00 150 167,00

якості
Відсоток успішності відс. розрахунок 90,00 0,00 90,00

М.П.


