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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту ГІеречинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

13.04.2021 №  61/01-08_____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

1. 0600000 Відділ освіти,культури,сш'*ї,молоді та спорту ГІеречинської міської ради_______________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

41625530
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000_________
< ком І Ірогрнмної класифікації видатків та 

крелитувніїни місцевого бюджету)

Відділ освіти, культури, сім "ї, молоді та спорту Переч високої міської ради
(найменування відповідального виконавця)

41625530
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021

(код Програмної класифікації видатків іа 
кредитування місцевого бюджету)

1021 0921

(код Типової програмної класифікації видатків іа 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Наданим ш  альної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти______________________________________

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

0750500000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 227 528,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 125 158,00 гривень та

спеціального фонду- 102 370,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про 

паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 
10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон 
України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про 
Державний бюджет України на 2021 рік", Рішення 2 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020р. №74 "Про бюджет міської об'єднаної 
територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)__________________________________________________________________________________________________________________

6. 1 (і.'іі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ціль дер ж авної полі гики

1 реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти

7. Мста бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
І забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах 8 119 158.00 53 370,00 8 172 528,00
7 Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації 6 000.00 0,00 6 000,00

3 Капітальний ремонт даху Сімерської гімназії Перечинської міської ради Закарпатської 
області по вул. Карпатська 79 в с.Сімер Ужгородського району

0,00 49 000,00 49 000,00

УСЬОГО 8 125 158,00 102 370,00 8 227 528,00

і 0. і Іерелік 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
У с ь о г о 0 , 0 0

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів (за ступенями шкіл) ІІІТ. мережа 5,00 0.00 5,00
загальоноосвітні школи 1-111 ст. шт. мережа 1.00 0,00 1,00
загальоноосвітні школи І-ІІ ст. од. мережа 3,00 0,00 3,00

гімназії од. мережа 1,00 0,00 1.00
кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі од. мережа 79,00 0.00 79,00
кількість класів - загазьоноосві гні школи 1-111 ст. од. мережа 37,00 0.00 37,00
кількість класів - загальоноосвітні школи І-Il ст. од. мережа 32,00 0,00 32,00

кількість класів -гімназії од. мережа 10.00 0,00 10,00
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 

персоналу
од. штатний розпис 4,10 0.00 4,10

середньорічне число штатних одиниць снсіпа мсті» од. штатний розпис 5,50 0,00 5,50
середньорічне число штатних О Д И Н И Ц І »  робігшікін од. штатний розпис 64.70 0,00 64,70

всього - середньорічне число ставок III КІТНИХ ОДИНИЦІ. од. штатний розпис 74.30 0.00 74,30
Вартість виготовлення проектно-кошторисної локумеїпації гри. кошторис 0,00 49 000.00 49 000,00

продукту
кількість учнів (всього) V ІОМ\ ЧИСЛІ осіб м ережа 1 565.00 0,00 1 565,00

загальоноосвітні ніколи 1 III гі осіб м ережа 842,00 0.00 842,00
загальоноосвітні шко пі I II гі осіб мережа 503,00 0.00 503,00

гімназії осіб мережа 220.00 0.00 220.00
Кількість дітей, що н:дв: л м о 'і і . іакла : м иком\ промо ти і ьсн 

капітальний ремоиі
осіб м ережа 0,00 207,00 207,00

е ф е к т и  и н о е  і і

"л н)-:!іи мі чиї !\ манн» ДІІІН розрахунок 1 188 600.00 0.00 188 600.00
. Ссі с г.г ; р.і: н їй о.'ііл • • ■ • | .рн. |розра\> по к | 9.00 237.00 2 л 7.00



л

якості
кількість днів відвідування днів розрахунок 120,00 0.00 120.00

рівень готовності об'єктів до виконання будівництва в і де. планові показники 0.00 100,00 100.00



злтві-рджі-но
Наказ Мінісіерс'і ва фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Відділ освіти,культури.сім"ї,молоді та спорту 1 Іеречинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.04.2021 №  61/01-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

_________ 0600000____________  Відділ освіти,кульчу'ри,сім"ї,уіолоді та спорту Псречннської міської ради_________________________  _____  41625530
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

0610000 Відділ освіти,кульїури.сім"ї,молоді та спорту Псречннської міської ради _______ 41625530_______
(код І ірограмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які
0615062 5062 0810 здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 0750500000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

Обсяг бюджетних гіризначень/бюджетних асигнувань 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 000,00 гривень та

іеціального фонду- 50 000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми
онегитуція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про 
аепорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 
3.11.2016р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і 
порту», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і 
впевненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року ,М> 2 145-УІИ "Про освіту";Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-1II від 22.06.2000 із змінами і доповненнями; Закон 
країни "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Рішення 2 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020р. №74 "Про бюджет 

ііської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (із змінами)____________________________________________________________________________________________________________

». 1 і,іді державної іо.іі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 1 (ідь державної політики

1 створення оптимальних s мов розвитку фу гоо.іч в громаді

7. Мста бюджетної програми
uidcтечения р о *витку футболу; убезпечення покрашення здоров'я всіх верств населення громади

8 . 3;::; іання б,.« пк и о ї  п р о г р а м и



№ з/п Завдання

Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
Заохочення видатних спортсмен їв, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

). Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

] 2 ->0 4 5
] підтримка розвитку футболу в громаді 50 000.00 50 000,00 100 000,00

УСЬОІ о 50 000,00 50 000,00 100 000,00

0. І Іерслік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої« регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 -> 4 5
1 Програма розвитку футболу 1 Ісречинської ТІ на 2021-2025 роки 50 000.00 50 000.00 100 000,00

Усього 50 000,00 50 000,00 100 000,00

1. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п і Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 'У
J 4 5 6 7

затрат
кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, 
організацій), що утримуються за рахунок бюджетних кош тів, од.

од.
паспорт програми розвитку

4,00 0,00 4.00

кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться 
закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно- 

спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що 
утоимуються за пахунок бюджетних кош тів, од.

од.

паспорт програми розвитку

25,00 0,00 25,00

продукту
кількість отримувачів заохочень/вимагород (спортсмени, тренери 

видатні діячі), од
од. паспорт програми розвитку

5,00 0,00 5,00

ефекти ВІІос ті
середній розмір фінансової підтримки одному докладу фізичної 

культури і спорту, органі доції фі ІК\ лі»іурпо-смортишіої 
спрямованості (у розрізі докладів, орі анпацііі), що отримують 

фінансову імдтрцуік\ > Он>:їжсіV. гші

гри.

кошторис

50 000,00 50 000.00 100 000,00

середні витрати на проведення одною спорі ишюіо доходу (у розрізі 
їх видів) закладами фізичної kv.ii» і урн 1 < поріч орі аш доціями 

фізкультурно-спортивної спрямованої* 11 (\ роїрі п докладів, 
організацій), що уірпмуюіі.оі до рахунок бю іжспіих коштів, три

гри.

розрахунок

2 000.00 2 000.00 4 000,00

и  КОС 1 І
і КІЛЬКІСТЬ СПОрЧСМГІі і : ),• 1 1111 \ UMpllllv «' " |ЧЧ <ЧЛ ЯКІ ІЮС'.ЛП 
і при ЮІС МІІ’ірі О» і<\

ю.кт.орг програми розвіпк\ ] . . „ 10.00



динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), 
порівняно і М И Н У Л И М  роком, %

ніде. планові показники 10,00 10,00 20,00

иьник
г  1/̂ / У  -"3»

0.1 Барзак
©

(підпис) і (ініціади/ініціал, прізвище)

ГОДЖЕНО:
ісовий відділ Псречинської міської ради

юго органу)

Г І Головей
(ініціали/інішад, прізвище)


