
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мшютерства фшаншв Украши
26 серпня 2014 року №836
(редакци наказу М1н1стерства фшанДв Украши
вщ 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ В1дд1лу осв1ти виконавчого комитету Роменсько! 
M icbKoi' ради
01.04.2020р. № -ОД

Паспорт
бюджетно!" программ мкцевого бюджету на 2020 piK

1. 0600000 Вщдш осв1ти виконавчого комггсту Роменсько! мюько! рали 02147919
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за СДРПОУ)

0610000 Вщдш осв1ти виконавчого ком1тету Роменсько! мюько! ради 02147919
(КПКВК МБ) (найменування вщповщального виконавця) (код за ЕДРПОУ)

3. 0615031 5031 0810 Утщмання танавчально-тренувальнароботакомунальних дитячо-юнацьких 18206100000
спортивних шкш , (код бюджету)

(КПКВК МБ) (КТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетно! програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  5034380 гривень, у тому чисш загального фонду -  4 795940 гривень та 
специального фонду -  238440 гривень.

т5. П1дстави для виконання бюджетно! програми :
Закон Укра!ни"Про осв1ту"в1д 23.05.1991р."№1060-ХП,
Закон Укра1ни "Про освггу"в1д 23.03.1996р.№100/96-ВР.Закон Украши "Про позашкшьну осв1ту"в1д 22.06.2000р.№1841-110, 
Постанова Каб1нету Мшктр1в в1д 5.Х1.2008р№993 "Положения про дитячо-юнацьку спортивну школу",
Наказ М1н1стерства освНи i науки Украши вщ 26.09.2005р.№557"Про впорядкування умов оплати npapi та затвердження схем
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тарифних розряхпв пращвниюв навчальних заклад) в осв!ти",
Постанова вщ 30.08.2002р.№1298"Про оплату пращ пращвниюв на o c h o b i  едино! тарифно! спки розряд1в i коеф1щент1в з оплати пращ 
пращвниюв установ.закладiв та оргащзацш окремих галузей бюджетно! сфери",
1нструкщя №102 "Про порядок обчислення заробшю! плати пращ пращвниюв освгги " вщ 15.04.1993р,
Постанова Кабшету М1шстр1в Украши №373 вщ 25.03.2011р."Про встановлення надбавки педагопчним пращвникам 
дошюльних, педагопчним прац1вникам заклад1в I-II р1вня акредитац1!, шших установ i заклад1в незалежно вщ !х 
ni дпорядкування",
Постанова Кабшету мшютр1в Украши вщ 06.05.2001р.№443 "Положения про позашк1льний навчальний заклад",
Рш ення cecii м1сько! ради вщ 25.03.2020 «Про внесения змш до рш ення м1сько! ради сьомого скликання вщ 17.12.2019 «Про бюджет 

мюта Ромен на 2020 р!к»

6. Ц1л1 державно! пол1тики, на досягнення яких спрямована реал1зацк бюджетно! програми:

№
з/п

Цшь державно! полпики

1 Створення необхщних умов для забезпечення ефективного функщонування ДЮСШ ycix тип1в

7. Мета бюджетно! програми : Забезпечення розвитку зд1бностей вихованщв дитячо-юнацысих спортивних шк1л в обраному вид1 
спорту,створення умов для ф1зичного розвитку,повноцшного оздоровления, зм1стовного вщпочинку i дозвшля д1тей.

8. Завдання бюджетно! програми:

№з/п Завдання

1 П1дготовка спортивного резерву та пщвищення р1вня ф1зично! пщготовленост1 д1тей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних кошив:______________________________________________ _________________________________ ( грн.)

№ з/п . Напрями використання бюджетних к о п т  в # Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
1 Змщнення здоров'я дней та моЯодр пщвищення !х ф1зично! п1дготовленост1 4644753 56000 4700753

2 Створення належних умов для тренування з дзюдо,проведения заход1в мюького та 
обласного р1вня в прим1щен1 за адресою б-р Шевченка,16а

151187 135000 286187

3 Придбання канального вентилятора,рекуператора 47440 47440
Усього: 4795940 238440 5034380
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10. Перелш мкцевих/регюнальних програм, що виконуються у склад1 бюджетно! програми:

( грн.)
№ з/п Найменування мкцево!/регюнально! програми Загальний

фонд
Спещальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5
1 Micbxa комплексна програма «ОсвИа м. Ромни у 2019-2022 роках» 151187 135000 286187
2 Програма економ1чного та сощального розвитку Mi ста Ромен на 

2020 pin
47440 47440

Усього: 151187 182440 333627

11. Результативш показники бюджетно! програми:

№
з/п Показник Одиниця

вим1ру
Джерело

шформацн Загальний фонд
Спец1альний

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Г

Змщнення здоров'я дггей та молодо п1двигцення !х 
ф1зично! пщготовленост1
затрат

кшьюсть дитячо-юнацьких спортивних ш ш  у 
po3pi3i !х вид1в

од. статистична
зв1тн1сть

1 1

обсяг витрат на проведения навчально- 
. тренувально! роботи дитячо-юнадькими 
спортивними школами

тис.грн. кошторис 4644753 56000 4700753

обсяг витрат на забезпечення участ! учн1в дитячо - 
юнацько! спортивно! школи у змаганнях

тис.грн. кошторис 90000 90000

кшьюсть штатних посад дитячо - юнацько! 
спортивно! школи у розр1з1 !х вид1в,

oci6 штатний
розпис

35,5 35,5

у т.ч. тренер1в, oci6 штатний
розпис

17,0 17,0

2 продукту

середньор1чна кшьюсть учшв дитячо - юнацько! 
спортивно! школи у розр1з1 !х вид1в

oci6 розрахуиок 410 410
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1 2 3 4 5 6 7
з них: вихованок oci6 розрахунок 177 177

кшьюсть учшв дитячо - юнацько! спортивно! 
школи у розр131 !х вид!в, що взяли участь у 
репональних спортивних змаганнях

oci6 мережа 320 320

3 ефективноси

середш витрати на утримання одгпс! дитини 
дитячо-юнацько! спортивно! школи в розр1з1 !х
ВИД1В

грн. розрахунок 11697,41 581,56 12278,97

середньомюячна заробггна плата пращвника 
дитячо-юнацько! спортивно! школи в po3pi3i !х 
виддв

грн. розрахунок 6729,71 6729,71

середш витрати на навчально-тренувальну роботу 
у дитячо-юнацьких спортивних школах в po3pi3i !х 
виддв у розрахунку на одного учня

грн. розрахунок 11109,15 11109,15

'1

середш витрати на забезпечення участ! одного 
учня дитячо-юнацько! спортивно! школи у po3pi3i 
!х видав у репональних спортивних змаганнях

грн. розрахунок 281,25 281,25

ЯКОСТ1

кшьюсть п1дготовлених у дитячо-юнацьюй 
спортивн1й школ! у p03pi3i !х вид!в майстр1в спорту 
Украши/кандидапв у майстри спорту Украши

oci6 в!домост! 20 20

кшыасть учн!в дитячо-юнацьких спортивних шкш 
у po3pi3i IX вид1в, яю здобули призов! мюця в 
репональних спортивних змаганнях

oci6 в!домост1 220 220

зб!льшення юлькост! учшв дитячо-юнацько! 
спортивно! школи у po3pi3i !х вид!в пор!вняно з 
минулим роком

% розрахунок -2,8 -2,8
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1 2 3 4 5 6 7
Створення належних умов для тренувань з дзюдо, 
проведения заходт мюького та обласного ргвня в 
примшдсш б-р Шевченка,16 а

1 затрат
Кшьюсть установ поточного ремонту Од. 1 1
Видатки на придбання спортивного швентарю Од. розрахунок 135000 135000

2 продукту
Площа примпдення кв.м 250 250
Кшьюсть комплекив спортивного швентарю для 
проведения всеукрашських змагань в м. Ромни 13 
боротьби дзюдо .

шт.. накладна 1 1

3 сфективнос'п
середгп витрати на примщеыня Грн.. розрахунок 151187 151187

--------
серед Hi витрати i-ra 1 кв.м грн.. розрахунок 604,75 604,75

середгп витрати на 1 комплект спортивного 
i 11 вс! п арю для проведения всеукрашських змагань 
в м. Ромни i3 боротьби дзюдо

грн.. розрахунок 135000 135000

Придбання канального вентилятора, рекуператора

1 затрат

Кшьюсть установ для придбання Од. 1 1

Видатки на придбання Од. розрахунок 47440 47440
2 продукту

Кшьюсть основних засоб1в шт. накладна 3 3

3 ефективностч

середгп витрати на 1 вентилятор грн. розрахунок 20000 20000
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1 2 3 4 5 6 7
середш витрати на 1 рекуператор грн. розрахунок 7440 7440

Начальник вщдшу освп и 

ПОГОДЖЕНО:
Фшансове управлшня Роменського мкьквиконкому 

Начальник фшансового управлшня

(тдпис
1рина ЮНИЦЬКА
(пищали та пр1звище)

Тетяна ЯРОШЕНКО
(шгщали та щлзвище)

V  * qr>!W 0 i

0


