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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови
Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

І.

2.

З*

16,01.2020 N8
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
0200000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

0210000

Бердичівська района державна адміністрація Житомирської області

(код Типової відомчої класифікації видатків га

Бердичівська района державна адміністрація Житомирської області
(код І  ипової відомчої класифікації видатків те кредитування 

місцевого бюджету' та номер в системі головного розпорядника

0215030
(код Програмної класифікації видатків те 

кредитування місцевого бюджету)

5031_________________0810___________
(код Типової програмної (код Функціональної
класифікації видатків те класифікації видатків те

кредитування Місцевого бюджету) 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)

04053619
(код за €  ДРІІОУ)

04053619________
(код за ЄДРПОУ)

182080І000
(код бюджету')

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 707150,00 гривень, у тому числі загального фонду - 707150,00 гривень та спеціального фонду - 
________ _ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", 
Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ", Наказ МФУ від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих 
бюджетів , Наказ МФУ від 02.12.2014р_№ 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування 

5 місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та
кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із змінами і доповненнями, внесеними 
наказами Міністерства фінансів України від 4 лютого 2016 року №34, від 3 червня 2016 року №52, постанова КМУ "Про затвердження Положення 
про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.2008 року зі змінами та доповненнями, Наказ ДКМПСІТУ №1052 від 19.04.2001 року, рішення сесії 
районної ради від 20*12.20ї9р. №527 "Про районний бюджт Бердичівського району на 2020 рік”

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

Кз/п Ціль державної політики

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвиток здібностей 
вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного 

відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд 
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів



7, Мета бюджетної програми
Органфзація державної політики у сфері фізичного розвитку і спорту на території Бердичівського району

8. Завдання бюджетної програми

N з/п ---- ------- ----------------- ----- —_____________  Завдання

Забезпечити підготовку спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей 
вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення змістовного 

відпочинку і дозвілля дітей, зберегти та підтримувати в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд 
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечити їх ефективне використання для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п Напрями використання 
бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
215031 - Утримання та навчально- 
тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

707150 707150

Усього 707150 707150

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

Из/п Найменування місцевої І 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11 Результативні показники бюджетної програми:



N з/п Показник Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціал ьний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
215031 - Утримання та навчально 
тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

1 затрат
у тому числі тренерів, осіб осіб Штатний розпис 4 4обсяг витрат на утримання 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкілв розрізі їх видів 
(д ю с ід  КДЮСІЇЇ, СДЮШОР), 
видатки яких здійснються з 
бюджету, грн.

грн. Баланс 707150 707150

кількість штатних працівників осіб Штатний розпис 8 82 продукту
Середньорічна кількість учнів 
комунальних дитячо-юнацьких 
портивних шкл, видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету1’, у розрізі їх видів 
СДЮСШ, КЮСШ, СДЮШОР), 
осіб

од. Звіт 5-ФК 53 53

3 ефективності

Середні витрати на забзпечення 
участі одного учня комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, виатки на утримання яких 
здійснюються з бюжету (ДЮСШ, 
КЮСШ, СДЮШОР), у 
регіональних спортивних 
змаганнях, грн.

грн. норми витрат 90 90



4 якості

кількість підготовлених у 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних школах, видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету (ДЮСШ, КЮСІИ, 
СДЮШОР), майстів спорту 
України / кандидаті у майстра 
спорту України, осіб

відс. Статистична
звітність

0 0

кількість учнів комунальнних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл, видатки 
на утримання яких здійснюється з 
бюджету (ДЮСШ, КЮСШ, 
СДЮШОР), які здобули призові 
місця в регіональних спортивних 
змаганнях, осіб

осіб списки вихованців 14 14

Димидюк ЛВ. _________
(інщіали/ішщал, прізвище)

Г олова райдержадміністрації г*//

(підпис)


