
СОФНВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я 

ДН1ПРОПЕТРОВСЬК01 ОБЛАСТ1 

В1ДД1Л ОСВ1ТИ

Н А К А З
смт. Софй'вка

и ,  о‘S . c o o ie

Про внесения змш до паспорЛв 

бюджетних програм на 2019 р к  

по вщщлу освки Софй'вськоУ 

рай держад м i Hi страд й'

Вщповщно до Конституцй' Укра'/ни, Бюджетного кодексу УкраУни, наказ is 

1УПшстерства фшанкв Украши вщ 26.08.20014 р. № 836 «Про деяю питания 

запровадження програмно-ц1льового методу складання та виконання м1сцевих бюджеЛв» 

(i3 змшаади) та вщ 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних пщход1в до 

запровадження програмно-цшьового методу складання та виконання м1сцевих бюджет1в»( 

i3 зм1нами), наказу Мш1стерства ф1нанс1в Украши вщ 20.09.2017 року № 793 «Про 

затвердження складових програмноУ класиф1кац1У видатк1в та кредитування м1сцевих 

бюджет1в» ( i3 змшами ), враховуточи р1шення cecii районноУ ради в1д 14 грудня 2018 

року № 259-29AHI « Про районний бюджет на 2019 р!к » та розпорядження районноУ 

ради вщ 15.08.2019 року № 33-р.

НАКАЗУЮ :

1.Внести зм1ни до паспорЛв бюджетних програм на 2019 р к  по вщд1лу осв1ти 

Софй'вськоУ районноУ державноУ адм1н1страц1У за кодами програмноУ класифкащУ видатк1в 

та кредитування м1сцевих бюджеЛв, затверджених сп1льним наказом в1ддку осв1ти 

Софй'вськоУ районноУ державноУ адм1шстрацп" та ф1нансового управл1ння Софй'вськоУ 

районноУ державноУ адмш1страцй' вщ 15.01.2019 року № 4/3 « Про затвердження паепортк



бюджетних програм на 2019 р к  по вщдшу ос в Пи Софй'вськоУ районноУ державно!' 

адмшютращУ» 3i зм1нами по:

ТПКВКМБ 0611020 « Надання загальноУ середньо'У осв1ти загальноосв1тн1ми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 1нтернатом при школ1), спец1ал1зованими 

школами, л1цеями, пмназ1ями, колег1умами» (додаеться);

ТПКВКМБ 0611160 « 1нпп програми, заклади та заходи у сфер1 освгги » (додаеться); 

ТПКВКМБ 0613140 «Оздоровления та вщпочинок д1тей(кр1м заход1в з оздоровления 

д!тей, що здшснюються за рахунок к о н т в  на оздоровления громадян, яю постраждали 

внаслщок ЧорнобильськоУ катастрофи)»;

ТПКВКМБ 0615030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» (додаеться).

2. Вщповщальшсть за ефективне i цшьове використання бюджетних к о п т в  покласти на 

начальника вщцшу освки Софй'вськоУ районно'У державноУ адм1н1страц1У Рященко С.А.

3. Координащю робота щодо яюсного та своечасного виконання бюджетних паспорНв 

покласти на головного бухгалтера централ1зованоУ бухгалтерй' Головко O.G., контроль -  

залишаю за собою.

Начальник вщцшу осв1ти С.А.Рященко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мшютерства фшанс!в УкраУни 
26 серпня 2014 року N 836
(у редакцп наказу М1н1стерства ф1нанс1в УкраУни 
в1д 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ
вщдшу освгги СофйвськоУ райдержадмЫстрацй'
(найменування головного розпорядника к о и тв
м1сцевого бюджету)

Паспорт
бюджетноУ програми м!Сцевого бюджету на 2019 piK

1. 0600000 
(КТПКВК МБ)

ВщдО осв!ти СофйвськоУ райдержадмшютращУ 
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 
(КТПКВК МБ)

Вщдш осв1ти Софй'вськоУ райдержадмшютращУ 
(найменування вщгювщального виконавця)

3. 0611160 1нгш програми, заклади та заходи у сфер1 осв1ти

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетноУ програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  802287,92 гривень, у тому числ1 загального фонду
802287,92 гривень та спещального фонду -  гривень.

5. Пщстави для виконання бюджетноУ програми
Конститущя УкраУни, Бюджетний Кодекс УкраУни, Закон УкраУни"Про державний бюджет УкраУни на 2019 р1к", наказ1в 
М1н1стерства ф1нанс1в УкраУни в1д 02 серпня 2010 року № 805 « Про затвердження Основних шдход1в до впровадження

п  1 » ч  о Г  / - ч г л Б м а  г/



програмно-цшьового методу складання та виконання м1сцевих бюджет1в» (з1 змшами) та вщ 26 серпня 2014 року № 836 <х 
Правила складання паспортов бюджетних програм м1сцевих бюджет!в та з в т в  про Ух виконання» (з! змшами), MiHicTepCTBa 
освНи i науки УкраУни вщ 01.06.2010 року № 298/519, наказу Мш1стерства фшанс1в УкраУни вщ 20.09.2017 року № 793 
«Про затвердження складових програмно'У класифшащУ видатюв та кредитування м1сцевих бюджете» ( i3 зм1нами ), 
районна щльова сощальна програма "Осв1та Софй'вщини до 2021 року" вщ 14.12.2018 року № 264-29/VII, р1шення cecii 
районноУ ради вщ 14 грудня 2018 року № 259-29/VI1 « Про районний бюджет на 2019 рш» та розпорядження районно'У 
ради вщ 15.08.2019 року № 33-р.
6. Ц Ы  державно-! пол1тики, на досягнення яких спрямована реал1защя бюджетноУ програми

№ з/п Цшъ державноУ пол1тики
1 Забезпечити фшансування заклад1в осв1ти, контроль за ведениям бухгалтерського облжу, ведения 

централ1зованого господарського обслуговування, реал1зац!ю 1нших освНшх програм, надання допомоги 
дням -  сиротам та д1тям, позбавленим батьювського шклування, яким виповнюеться 18 роюв.

7. Мета бюджетноУ програми
Забезпечення фшансування заклад1в осв1ти, контроль за ведениям бухгалтерського обл1ку; забезпечення ведения 

центршпзованого господарського обслуговування; забезпечення реал1защУ 1нших ocbIthIx програм; забезпечення надання 
допомоги дИям -  сиротам та д1тям, позбавленим батьювського п1клування, яким виповнюеться 18 роюв.

ч

8. Завдання бюджетноУ програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення д1яльност1 iHimix заклад1в у сфер1 осв1ти

2 1нш1 програми та заходи у сфер1 освНи

9. Напрями використання бюджетних конгпв



гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних к о н тв Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2
............  1............................... -...................|

3 4 4

1 Складання i надання кошторисно!', звггйо1 , 
фшансово!' документагщ, фшансування 
установ освгги зпдно з затвердженими 
кошторисами; надання яюсних послуг з 
централ13ованого господарського 
обслуговування; реал1защя iHiunx ocBiTHix 
програм

800477,92

-

800477,92

2 Надання допомоги д1тям -  сиротам та дггям, 
гюзбавленим батьк!вського п1клування, яким 

виповнюеться 18 рок1в

1810,00 1810,00

Усього 802287,92 802287,92

10. Перелш мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад1 бюджетно!' програми

гривень

№ з/п Найменування мюцево!' / регюнально!' 
програми Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Районна цшьова сощальна програма 

"Освгга Софпвщини до 2021 року" вщ 
14.12.2018 року № 264-29/VII

22310,00 22310,00

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


[ Усього 22310,00 22310,00

11. Результативш показники бюджетноУ программ

4
/п

1 J

Показники

---- ------------------ *
Одиниця
вим1ру Джерело шформащУ

Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Усього

2
. . * 

3 4 5 6 7

затрат Кошторисна, звггна, 
ф1нансова 

документац1я
*

KijtbKicTb труп централ1зованих бухгалтерш: 
юльюсть труп централ1зованого 
господарського обслуговування

одиниць План по мереж1, 
штатах i контингентах

2 2

продукту

Кллькють заклад1в , як1 обслуговуе 
централ1зована бухгалтбр1я: к1льк!сть установ 
, як\ обслуговуються трупами 
централ1зованого господарського 
обслуговування:

одиниць План по мережц 
штатах i контингентах

10

-

10

ефективност1

Кшьюсть установ , яю обслуговуе 1 
прац1вник

одиниць Розрахунок ( 10 
заклад1в /12  
прац1вник1в=0,83)

0,83 0,83

якост1

продукту

Середньор1чна к1льюсть одержувач1в одиниць Лист служби у 1 1

http : //yuri st-onli ne. or gJ



.^помоги

ефективностп

справах Д1теи 
Софпвсько! РДА № 
334 вщ 18.12.2018 

року, в якому 
зазначено список 

д1тей та д1тей, 
позбавлених 

батьювського 
п1клування для 

надання одноразово!
допомоги тел я  

досягнення 18 р1чного 
в1ку

Середнш розм1р допомоги

Начальник вщдшу осв1ти
; ,3'/̂ -----ЗД, - \

ПОГОДЖЕНО:

Начальник' фшансового управлда 
Соф пвсько! райдержад м i н i страцп

SOOHVH'*
С Дшдпис)

Постанова Кабшету 
MimcTpiB Украши вщ 
25 серпня 2005 року 
№ 823 ( 3i змшами)

С.А. РЯЩЕНКО 
Дшщали та пр1звище)

Л.1. ГАСЮК 
Дшщали та пр!звище)

1810,00 1810,00

16.08.2019 року

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фшаншв Укра’ши 
26 серпня 2014 року N 836
(у редакцп наказу М1н1стерства ф1нанс1в УкраТни 
в!д 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ /розпорядчий документ 
вщдшу освгги Софн'всько'! райдержадмшютрацй' 
(найменування головного розпорядника конгпв 
мюцевого бюджету)

/  £. 0 № (п \

Паспорт
бюджетно! программ м1сцевого бюджету на 2019 piK

Вщцш осв1ти Софн'всько'! райдержадмшютрацй 
(найменування головного розпорядника)

Вщдш освДи Софй'всько'! райдержадм1н1страцй‘
(найменування в!дпов1дального виконавця)

3. 0611020 0921 Надання загально'! середньо'! осв1ти загальноосв1тшми навчальними закладами (в т.ч. школою-
дитячим садком, 1нтернатом при школ1), спец1ал1зованими школами, л1цеями, пмназ1ями, 
колепумами

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетно'! програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  19965117,22 гривень, у тому числ1 загального фонду 
19305461,08 гривень та специального фонду -  659656,14 гривень.

5. Пщстави для виконання бюджетно'! програми

1. 0600000 
(КТПКВК МБ)

2. 0610000 
(КТПКВК МБ)

1 л • // i n i v i  o f  / м л !  и л а  / л п т  /



\

Конституция УкраУни, Бюджетний Кодекс УкраУни, Закон УкраУни"Про державний бюджет УкраУни на 2019 рж", накк>.. 
Мшютерства фш анав УкраУни вщ 02 серпня 2010 року № 805 « Про затвердження Основних шдход1в до впровадження 
програмно-цшьового методу складання та виконання мкцевих бюджет!в» (3i змшами) та вщ 26 серпня 2014 року № 836 « 
Правила складання паспорт!в бюджетних програм мкцевих бюджет!в та з в т в  про Ух виконання» (з! зм!нами), MiHicTepcTBa 
освгги i науки УкраУни вщ 01.06.2010 року № 298/519, наказу Мшютерства фшанЫв УкраУни вщ 20.09.2017 року № 793 
«Про затвердження складових програмноУ класифжащУ видатк!в та кредитування мкцевих бюджете» ( i3 змшами ), 
р1шення cecii районноУ ради вщ 14 грудня 2018 року № 259-29/VII « Про районний бюджет на 2019 р!к» та
розпорядження районноУ ради в'щ 15.08.2019 року № 33-р.

6. Ц ш  державно! полкики, на досягнення яких спрямована реал!защя бюджетноУ програми

№ з/п Цшь державноУ полкики
1 Забезпечити повноц!нне функцюнування загальноосвкн!х навчальних заклад1в

7. Мета бюджетноУ програми
Забезпечення надання послуг з загальноУ середньоУ осеки в денних загальноосвкшх закладах

8. Завдання бюджетноУ програми

N з/п Завдання

1 Забезпечити надання вщпов1дних послуг денними загальноосвкшми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних конгпв

гривень

http://yuri st-online.org/

http://yuri_st-online.org/


N
з/п Напрями використання бюджетних к о п т  в Загальний фонд Спец1альний фонд Усього

1 2 3 4 4

1 Забезпечення повноцшного функцюнування 
загальноосвтпх навчальних заклад1в ( 
виплата зароб1тно1 плати з нарахуваннями 
пращвникам шкгп, оплата енергоноспв, 
продуюпв харчування, здшснення п1двозу 
y4HiB до заклад1в осв!ти)

19305461,08 659656,14 19965117,22

Усього 19305461,08 659656,14 19965117,22

10. Перелж мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад1 бюджетно! программ

гривень

№ з/п Найменування мюцево'У / регюнальноТ 
программ Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Районна ц!льова соц1альна програма 

"Осв1та Соф11вщини до 2021 року" в1д 
14.12.2018 року № 264-29/VII

592006,00 659656,14 1251662,14

Усього 592006,00 659656,14 1251662,14

11. Результативш показники бюджетно! программ

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


/
N

з/п

........................................................ ....
Показники Одиниця

вим1ру Джерело шформацп Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Усього f

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

1
Кшьюсть заклад1в (за ступенями шюл) одиниць План по мереж1, 

штатах i контингентах
6 6

2 продукту

Кшьюсть oci6 з числа Д1тей-сир1т та дггей, 
позбавлених батьювського п1клування, яким 
буде виплачуватися одноразова допомога при 
працевлаштуванн1

oci6

-

3 ефективност!

Д1то-дш в1дв1дування Д1то-дш Розрахунок ( дн! 
ввдвщування 78 дн1в * 
333 у ч ш )

25974 25974

4 “] якост1

Кшьюсть дшв вщвщування Дн1 78 78

Начальник шддшу освг
\

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фшансовогб упрайлщця 
Софпвсько!' райдержадмтетрацй'

С.А. РЯЩЕНКО 
(шйцали та пр1звище)

 ̂ Л.1. ГАСЮК
(шдпис) (шпдали та пр1звище)

16.08.2019 року

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мшютерс гва фшанс1в Украши 
26 серпня 2014 року N 836
(у редакцп наказу М1н1стерства фшанОв УкраТни 
в1д 29 грудня 2018 року № 1209 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
вщдшу ос в пи СофпвськоТ райдержадм1шстрацн
(найменування головного розпорядника коптив
м1сцевого бюджету)

Паспорт
бюджетно! прогреми мкцевого бюджету на 2019 р!к

1. 0600000 Вщдш освИи Софпвсько'! райдержадмЫстращ!
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Вщдш освНи Софнвсько!'райдержадмш1стращ1
(КТПКВК МБ) (найменування вщповщального виконавця)

3. 0613140 1040 Оздоровления та вщпочинок дНей(кр1м заход1в з оздоровления дней, що здшснюються за рахунок

кошнв на оздоровления громадян, яю постраждали внасл1док Чорнобильсько! катастрофи) 
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетно! програми)

l - v i+ v v  • / /л 71 t - v - i /



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 
гривень та спещального фонду - ____________  гривень.

23999,00 гривень, у тому числ1 загального фонду 23999,00

5. Пщстави для виконання бюджетноТ програми: Конститущя УкраУни, Бюджетний Кодекс УкраУни, Закон УкраУни "Про 
державний бюджет Укра'ши на 2019 рж", наказ1в Мшютерства фшанюв Украши вщ 02 серпня 2010 року № 805 « Про 
затвердження Основних пщход1в до впровадження програмно-цшьового методу складання та виконання мюцевих 
бюджет1в» (3i зм1нами) та вщ 26 серпня 2014 року № 836 « Правила складання паспорюв бюджетних програм мюцевих 
бюджеюв та з в т в  про i'x виконання» (з1 змгнами), наказ Мшютерства ф1нанс1в Украши, 1УПшстерства осв1ти i науки 
Укра'ши вщ 01.06.2010 року № 298/519, ршення cecii' районноУ ради вщ 14.12.2018 року № 259-29/VII« Про районний 
бюджет на 2019 рж», розпорядження голови районно'1 ради вщ 15.08.2019 року № 33-р.

6. ЦЫ  державно!' полНики, на досягнення яких спрямована реал1защя бюджетно!' програми

№ з/п Цшь державно'У пол1тики
1 Забезпечити оздоровления та вщпочинку д1тей, яю потребують особливоУ сощально'У уваги та п1дтримки

7. Мета бюджетно'У програми: забезпечення оздоровления та вщпочинку д1тей, яю гютребують особливоУ сод1ально'У уваги 
та пщтримки

8. Завдання бюджетно'У програми:

N з/п Завдання

1 Оргашзащя оздоровления та забезпечення вщпочинком д1тей, яю потребують особливоУ сощально'У уваги та
пщтримки
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у. Напрями використання бюджетних коитв:

гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних Kourriв Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5........................ ... ..... ...J
1 Придбання пупвок на оздоровления для 

дкей, яю потребують особливоУ сощальноУ 
у ваги та шдтримки

23999,00

-

23999,00

Усього 23999,00 23999,00

10, П ерелк м!сцевих / репональних програм, що виконуються у склад1 бюджетноУ программ:

гривень

№ з/п Найменування мзсцевоУ /репональноУ 
программ Загальний фонд Спещальний

фонд Разом

1 2 3 4 5
1 Районна цшьова соц1альна програма 

"OceiTa Софйвгцини до 2021 року" 
в1д 14.12.2018 року № 264-29/VII

23999,00 23999,00

Усього 23999,00 23999,00

11. Результативш показники бюджетноУ программ:
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У
1

N
з/п Показник Одиниця

вим1ру Джерело шформацп Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
I продукту

Кшьюсть придбаних пуДвок на 
оздоровления дДей

одиниць Розрахунок до 
кошторису видатюв 

на 2019 рж

4 4

1 ефективносЛ -

Середня варЛсть одшеТ пуДвки 
на оздоровления

грн.. Розрахунок до 
кошторису видатюв 

на 2019 рж

5999,75 5999,75

5 якосД

Динамжа юлькосИ д!тей, 
охонлених заходами з 
оздоровления, пор1вняно з 
минулим роком

% 2018 рж -  5 од.

2019 рж -  4 од.

80% 80%

Начальник

16.08 2019 року

С.А.РЯЩЕНКО
(шдпшж7 (Зшщали та пр!звище)

'Уft. Л.1.ГАСЮК
(шдпис) Дшщали та пр1звище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фшанспв УкраУни 
26 серпня 2014 року N 836
(у редакцп наказу М1н1стерства фшанслв Укра'ши 
в1д 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ 
вщдшу осв1ти Софй'всько'У райдержадм1шстрацй' 
(найменування головного розпорядника к о н тв  
м1сцевого бюджету)

U - o S . W / Q  N°-£"l

Паспорт
бюджетно! программ мюцевого бюджету на 2019 piK

1. 0600000 
(КТПКВК МБ)

В1дд1л освгги Софй'всько! райдержадмш1страцй' 
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Вщдш осв!ти Софй'всько'У райдержадмш1страцп
(КТПКВК МБ) (найменування вцщовщального виконавця)

3. 0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетно'У програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  568864,00 гривень, у тому числ1 загального фонду 
568864,00 гривень та спещального фонду -  гривень.

5. Пщстави для виконання бюджетно'1 програми
Конституц1я УкраУни, Бюджетний Кодекс УкраУни, Закон УкраУни"Про державний бюджет УкраУни на 2019 рис", наказ1в 
М1н1стерства ф1нанс1в УкраУни в1д 02 серпня 2010 року № 805 « Про затвердження Основних шдход1в до впровадження

/ / \ г и » ч о +  / > n l i  ТГ\ Q r \ v n  /



програмно-щльового методу складання та виконання мюцевих бюджете» (3i змшами) та вщ 26 серпня 2014 року № 83(У« 
Правила складання паспорте бюджетних програм мюцевих бюджет1в та звгпв про Ух виконання» (3 1 змшами), Мшютерства 
осв!ти i науки УкраУни вщ 01.06.2010 року № 298/519, наказу Мшютерства ф1нанс1в УкраУни вщ 20.09.2017 року № 793 
«Про затвердження складових програмноУ класифжащУ видатюв та кредитування мюцевих бюджете» ( 13 зм1нами ), ), 
наказ Мшютерства молод1 та спорту УкраУни вщ 23.11.2016 року № 4393 «Про затвердження Типового перелжу 
бюджетних програм та результативних показниюв Ух виконання для мюцевих бюджет1в у сфер1 ф1зичноУ культури i 
спорту», р1шення cecii районноУ ради вщ 14 грудня 2018 року № 259-29/VII « Про районний бюджет на 2019 рж» та 
розпорядження районноУ ради вщ 15.08.2019 року № 33-р.
6. Ц1л1 державно! пол1тики, на досягнення яких спрямована реал!защя бюджетноУ програми____________________________

№ з/п Цшь державно! пол1тики
1 Створити необхщш умови для гармон1йного виховання, ф1зичного розвитку, повноц1нного оздоровления, 

змютовного в!дпочинку i дозвшля д1тей та молодо самореал1зацй', набуття навичок здорового способу життя, 
шдготовки споргсмен1в для резервного спорту.

7. Мета бюджетноУ програми
Створення необхщних умов для гармоншного виховання, ф1зичного розвитку, повноцшного оздоровления, зм1стовного 
в1дпочинку i дозвшля д1тей та молод1, самореал1зац1У, набуття навичок здорового способу життя, шдготовки спортсмешв 
для резервного спорту.

8. Завдання бюджетноУ програми

N з/п Завдання

1 Утримання та навчально -  тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкш

9. Напрями використання бюджетних к о п т в

гривень
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N
з/п Напрями використання бюджегних коптив Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 4

1 | Забезпечення належних умов функцюнування 
установи

568864,00 568864,00

Усього 568864,00 568864,00 1

10. П ерелк мюцевих / репонапьних програм, що виконуються у склад! бюджетно! программ

гривень

№ з/п Найменування мюцево! / регюнально! 
программ Загальний фонд Спец1альний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативш ноказники бюджетно'! программ

N
з/п Показники Одиниця

B M M ipy
Джерело шформацп Загальний

фонд
Спещальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7

затрат
'

Клльюсть комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шюл , видатки на утримання яких 
здшснюються з бюджету

одиниць План по мереж1, 
штатах i контингентах

1 1
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/

продукту /

Середньор1чна кшьюсть учн1в комунальних 
дитячо-юнацьких спортавних шкш, видатки 
на утримання яких здшснюються з бюджету

oci6 Журнали гуртковоУ 
робота

240 240

ефективност1
[--------------- - ■

Середн1 витрати на навчально-тренувальну 
роботу у комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних школах, видатки на утримання 
яких здшснюються з бюджету, у розрахунку 
на одного учня

Грн. Розрахунок з 
кошторису на 2019piK 
( загальна сума 
видатюв 568864,00 
грн. / середньор1чну 
кшьк1сть учшв 240 
oci6)

2370,27 2370,27

якосЛ

кшьюсть учшв комунальних дитячо -  
юнацьких спортивних шк!л, видатки на 
утримання яких здшснюються з бюджету, яю 
здобули призов! мюця в обласних та 
районних спортивних змаганнях

oci6 Журнал та таблиц! 
змагань, заявки 
команд, накази 

в!ддшу освНи та 
ДЮСШ

94 ( обласних 
-10, районних 

-8 4 )

94 ( обласних -10, 
районних -  84)

Начальник bi

I Ю1 ОДЖЕНО: 7 «
V ' . J '

Начальник ф] 
Софпвсько! pa (пщпис)

C.A. РЯЩЕНКО 
(шпцали та пр1звище)

Л.1. ГАСЮК 
Дшщали та пр1звище)

16.08.2019 року
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