
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ І розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки від 31.08.2018р №591

Наказ
Фінансового управління виконавчого комітету Івано- 

Франківської міської ради від 31.08.2018р №141

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000__________  Департамент освіти та науки____________________________________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Департамент освіти та науки____________________________________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0615031___________ __________ 0900__________  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-ю нацьких спортивних шкіл___________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бю джетних призначень/бю джетних асигнувань - 17 101,184 тис.гривень, у тому числ і загального фонду - 16 039,484 тис.гривень та спеціального ф онду -1  061,700 тис.гривень

5. П ідстави для виконання бю джетної програми:

Рішення сесії від 15.12.2017р №380 "Про бюджет міста на 2018 рік"

Лист департаменту освіти та науки

6. Мета бю джетної програми
Діяльність закладів культури та спорту_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. П ідпрограми, спрям овані на досягнення мети, визначеної паспортом бю джетної програми:
І№  з/п [КПКВК |КФ КВК | Назва підпрограми

8. Обсяги ф інансування бю джетної програми у розр ізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бю джетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0615031 0900 Роботи повязані з капітальним ремонтом 750,000 750,000
2 061.5031 : 0900 Придбання обладнення та предметів довгострокового користування 140,000 140,000

3
0615031 0900

Забезпечення процесу навчально-тренувальноїроботи дитячо-юнацького спорту, розвиток 
дитячо-юнацьких

16031,484 171,700 16203,184

4 0615031 0900 Виконання депутатських повноважень 8,000 
16 039,484 1 061,7

8,000 
17 101,184



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)
Назва

р^гіф н^ьної цільової п оотам и та підпрограм и
кпквк загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п КПКВК Показники Одиниця 
. ‘і  :' і

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 0615031 Забезпечення процесу навчально-тренувальноїроботи дитячо-юнацького спорту, розвиток дитячо-юнацьких

ефективності
1 0615031 Середні витрати на утримання однієї школи грн розрахункові дані 5700,390
2 0615031 Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ грн розрахункові дані 3927,000

затрат
1 0615031 Кількість ДЮСШ од. 3,000
2 0615031 Кількість штатних працівників осіб. звітність установи 166,350
3 0615031 у тому числі тренерів, осіб. звітність установи 95,500

продукту

1 0615031 Кількість учнів, які займаються в ДЮСШ, всього осіб звітність установи 2314,000
якості

1 0615031 Кількість підготовлених майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України осіб звітність установи 29,000
2 0615031 Кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях осіб звітність установи 52,000

2 0615031
затрат

1 0615031 Обсяг видатків грн Звітність установи 750000,000
продукту

• 1 0615031 Кількість обєктів, де проводиться ремонт од звітність установи 3,000
ефективності

1 0615031 Середні витрати виділені на один заклад грн розрахункові дані 250000,000
3 0615031 Придбання обладнення та предметів довгострокового користування

затрат
1 0615031 Обсяг видатків грн звітність установи 140000,000

продукту
1 0615031 Кількість закуплених предметів та матеріалів довгострокового користування од звітність установи 6,000

ефективності
1 0615031 Середня вартість однієї одиниці придбаного облднення грн розрахункові дані 23330,000

4 0615031 Виконання депутатських повноважень
ефективності

1 І0615031 Середні витрати виділені на один заклад грн розрахунок 8000,000
затрат

1 0615031 Обсяг видатків грн звітність установи 8000,000
продукту

1 0615031 Кількість закладів, які профінансовано за рахунок депутатських коштів од звітність установи 1,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код
' ' "  . . . .  - ; ' - • - 

Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту (3)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела фінансуваннязагальний
гіюнл

спеціальни 
й Лонл

Разом загальний 
_ Фон п ..

спеціальни 
й Фонд

Разом загальний
Фонд

спеціальни 
й Фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



УСЬОГО: І

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 запдр££§етБ ТЙ ьйїм ля затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз е і нвестиці йного проекту зазначається з розб_ііа.коюза ромми.

Начальник

І. Є. Максимчук
(ініціали та прізвище) 

________Л.М. Харенко
(підпис)

підпис)

(ініціали та прізвище)

_______ В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

8 12:00:05


