
За т в е рд ж е н о

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

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Н аказ відділу освіти ,молоді та спорту 
Д ераж нянської м іської ради 
№ 2 1 -но від 28.01.2021р. 
наказ відділу фінансів 
Д ераж нянської міської ради 
№  10-н від 28.01.2021р.

Паспорт
бю дж етної програми місцевого бюджету на 2021 рік

_____________ 0600000

І . ..........

Відділ освіти, молоді та спорту Дераж нянської м іської ради
(найменування головного розпорядника)

44013857
(код за ІДРПОУ)

0610000
(код)

Відділ освіти, молоді та спорту Дераж нянської м іської ради
(найменування відповідального виконавця

44013857
(код м ЗДРПОУ)

0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / ополґіл ЛЛ4 1898000)00 гривень
оюджетних асигнувань ___________________________

у тому числі загального фонду - 1898000,00 гривень

та спеціального фонду - « 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:______________________________________
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ. зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. №1060-ХП, зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-111. зі змінами та доповненнями.
1 Іаказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів 
бюджетів та виконання місцевих бюджетів" .
І Іаказ МФУ від 23.1 1.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регулятивних показників їх виконання для місцевих бюджетів 
у сфері фізичної культури і спорту",зі змінами,
1 Іаказ МФУ № 7 8 1 від 17.12.2020року "Про внесення змін до типової програмної класифікації видатків та креди тування місцевого бюджету"



ЗУ від 24.12.1993 № 3809-Х11 " Про фізичну культуру і спорт" зі змінами.
рішення Деражнянської міської ради від 24.12.2020 року №1 «Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
7. Мста бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку.повноцінного оздоровлення,змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізапії 
.набуття навичок здорового способу життя, подготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
Підготовка спортивного резерву та 

підвищення рівня фізичної 
підготовленості дітей дитячо- 

юнацькими спортивними школами
1898000,00 0,00 1898000,00

Усього 1898000,00 0,00 1898000,00

*



10.

/ г

N з/п

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

Показник

нітрат
обсяг витрат на утримання дитячо- 
юнацької спортивної школи 
видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету
продукту

середньорічна кількість дітей

ефективності
середні витрати на і дитину

динаміка учнів ДЮСШ в 
порявняні з минулим роком

Начальник ві

ПОГОДЖЕНО 
Начальник відділу

Одиниця виміру

грн

од

осіб

Джерело інформації

річні звіти,кошторис

мережа

розрахунково

розрахунково

N з/п Найменування місцевої/ 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 -> 4 5

Загальний фонд

1898000,00

434

4373,27

98

Спеціальний фонд Усього

1898000.00

434

4373,27

98

Євген БАЛІГАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ПЕТРІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

к


