
1.

2.

3.

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0210000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 658 685.00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 24 000.00

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

16521000000

16 грудня 2020 року № 457

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

2 682 685.00 гривень, у тому числі загального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0215031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради



Загальний фонд

4

Напрями використання бюджетних коштів

2 3

2 654 685.00

Ціль державної політики

Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту

5

1

1

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

№ з/п

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 

Закон України від 24 грудня 1993 року "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-XII;

Закон України "Про освіту" 05.09.2017 № 2145-VIII;

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06. 2000 № 1841-III; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами);

 Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"(із змінами);

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами),                                          

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення 32 

(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 

Рішення  35 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.06.2020 р. №1194 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік"Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік", рішення 40 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.11.2020 року №1355 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік", Рішення 41 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.11.2020 року №1388  "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення 1(друге засідання) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 11.12.2020 року №27 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік".    

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

1
Організація проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи

2 630 685.00 24 000.00

№ з/п

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття 

навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

7. Мета бюджетної програми

1

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Усього

Завдання

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Спеціальний фонд



2
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
3 000 0.00 3 000

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

28 000.00

Усього

Усього

Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання і фізичного 

розвитку

42 3

Мережа, штати та контингент установ, 

що фінансуються з місцевого бюджету

2
Затрат

53
1

6 7

11
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на 

утримання яких здійснюються з бюджету од.

14.25

3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

1

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

2 0.00 28 000.00

УСЬОГО 2 658 685.00 24 000.00 2 682 685.00

0

Усього 31 000.00 0.00 31 000.00

4

1
Програма роботи з обдарованою молоддю на  території Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік
28 000.00 0.00 28 000.00

1 5

гривень

№ з/п

у тому числі тренерів осіб Штатний розпис 10.25 0.00 10.25

2
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету осіб
Штатний розпис

14.25 0.00

1

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету осіб

Мережа, штати та контингент установ, 

що фінансуються з місцевого бюджету 292 0 292

2 Продукту

4

3 Ефективності

2

кількість учнів, яким призначені стипендії

осіб

Рішення 31 сесії 7 скликання від 

27.02.2020 року № 1058 "Про внесення 

змін до рішення 26 сесії Гребінківської 

міської ради VII скликання від 18 

жовтня 2019 року № 859 “Про виплату 

стипендій”

4 0

9 091.391
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкілах, у розрахунку на одного учня грн.
Розрахунок (кошторис/середньорічна 

кількість учнів) 9 009.20 82.19



М.П.

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

16.12.2020 року

              В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

Міський голова

2

середньомісячні витрати на виплату стипендії  на одного учня

грн.

Рішення 31 сесії 7 скликання від 

27.02.2020 року № 1058 "Про внесення 

змін до рішення 26 сесії Гребінківської 

міської ради VII скликання від 18 

жовтня 2019 року № 859 “Про виплату 

стипендій”, Рішення 38 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання 

від 22.09.2020  року №1272 

1 000.00 0.00 1 000.00

100.002
динаміка кількості виплачених стипендій в прорівнянні з  минулим 

роком
відс.

Розрахунок
100.00 0.00

1

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули 

призові місця в регіональних та всеукраїнських спортивних змаганнях
осіб

Звіт 5-ФК

6 0 6

4 Якості


