
Н аказ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної
державної адміністрації__________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ
Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної
державної адміністрації__________________________________

(найменування місцевого фінансового органу)

1* 0600000____________  Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації___________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000____________  Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації___________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611160 _________ 0990_________ Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти_________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначеиь/бюлжетних асигнувань - 68697,725 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 64213,225 тис.гривень та спеціального фонду - 4484.500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюлжетної поогоами:
Закон України ’’Про освіту’*
Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей",
Закон України "Про позашкільну освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту",
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", 
положення про департамент освіти і науки облдержадміністрації,
Закон України "Про бухгалтерський облік та звітність в України",
постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи" (зі змінами), 
положення про централізовану бухгалтерію департаменту освіти і науки облдержадміністрації (зі змінами).
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року N° 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), 
рішення обласної ради від 27 грудня 2013 року N° 507-23/УІ „Про регіональну програму оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014 -  2021 роках’' (зі змінами), 
рішення обласної ради від 21.12.2012 року N° 389-17/УІ "Про регіональну цільову соціальну програму "Освіта Дніпропетровщини до 2018 року" (зі змінами) 
рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти, структурними підрозділами, організації та проведення програм та заходів у сфері освіти____________________________________

7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№  з/п КПКВК КФ КВК Назва підпрограми

1 2 3 4
Підпрограма

1 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
Підпрограма

2 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань____________________________________________________________________________________________________________ (тис.гри)

№  з/п КПКВК КФ КВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7

Підпрограма 33 590,721 4 484,500 38 075,221
1 0611161 0990 Завдання

Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом і капітальним
ремонтом______________________________________________________________________________

2 717,826 4 484,500 7 202,326



Завдання
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, 
фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами 5 914,713 5 914,713

Завдання
Забезпечити повноцінне оздоровлення, відпочинок та соціальну реабілітацію, якісне медичне 
обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які 
потребують уваги та підтримки

24 958,182 24 958,182

2 611162 0990 Підпрограма ЗО 622,504 ЗО 622,504
Завдання
Забезпечити організацію проведення заходів за програмою "Молодь Дніпропетровщини" 1 307,600 1 307,600
Завдання
Забезпечити організацію та проведення централізованих заходів відповідно до програми 
"Освіта Дніпропетровщини до 2018 року"

23 314,904 23 314,904

Завдання
Забезпечити здобуття фізичними особами вищої освіти у вищих навчальних закладах 
Дніпропетровської області за напрямами відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини 
до 2018 року"

3 000,000 3 000,000

Завдання
Забезпечити підручниками та посібниками установи освіти відповідно до програми "Освіта 
Дніпропетровщини до 2018 р о к у "

3 000,000 3 000,000

Усього 64 213,225 4 484,500 68 697,725
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми_________________ ____________ _________________________ _______________________________________ (тис.грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми кпквк загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Підпрограма

Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей у Дніпропетровській області на 2014 -  2021 роки 0611161 24958,182 24958,182
Підпрограма
Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" 0611162 1 307,600 1 307,600
Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2018 року" 0611162 23 314,904 23 314,904
Усього 49 580,686 49 580,686
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
Підпрограма

1 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
Завдання
Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом і капітальним ремонтом та іншиими окремими господарськими функціями

1 Показники затрат
кількість служб технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншиими окремими 
господарськими функціями од

Мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету (зі змінами)

1

видатки, пов'язані з утриманням служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та 
іншиими окремими господарськими функціями тис.грн рішення обласної ради "Про обласний 

бюджет на 2018 рік" (зі змінами)
2 717,826

видатки, пов'язані з проведенням капітальних ремонтів та реконструкцій установ освіти тис.грн рішення обласної ради "Про обласний 
бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

4 484,500

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од.
Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

19

середньорічне число штатних одиниць робітників од.
Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

1

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од.
Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

20



2 Показник продукту
кількість установ, де планується проведення реконструкції чи капремонту од. внутрішньогосподарський облік 2

площа приміщень, що планується до ремонту м2 планово-розрахункова 954,6
3 Показники ефективності

середня вартість 1 м2 планованих відремонтованих приміщень грн розрахунково 4,7

середня вартість планованих відремонтованих приміщень тис.грн розрахунково 2242,3
Завдання

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
1 Показники затрат

кількість централізованих бухгалтерій од
Мережа розпорядників і одержувачів коштів 

місцевого бюджету (зі змінами)
1

контрольно-ревізійних відділів од
Мережа розпорядників і одержувачів коштів 

місцевого бюджету (зі змінами)
1

видатки, пов'язані з утриманням централізованої бухгалтерії та контрольно-ревізійного відділу тис.грн рішення обласної ради "Про обласний 
бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

24 958,182

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од.
Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах установ, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

46

середньорічне число штатних одиниць робітників од.
Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах установ, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

2

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од.
зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах установ, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

48

2 Показник продукту

кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія од.
Мережа розпорядників і одержувачів 

коштів місцевого бюджету (зі змінами)
94

кількість особових та реєстраційних рахунків од. Бухгалтерська звітність 74
орієнтовна кількість складених звітів працівниками бухгалтерії од. Бухгалтерська звітність 1764

орієнтовна кількість проведених перевірок працівниками КРВ од. внутрішньогосподарський облік, план 
перевірок

ЗО

3 Показники ефективності
кількість установ, які обслуговує 1 працівник од. розрахунково 2
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник од. розрахунково 2
Завдання
Забезпечити повноцінне оздоровлення, відпочинок та соціальну реабілітацію, якісне медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, 
які потребують уваги та підтримки

1 Показники затрат

кількість закладів од.
Мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету (зі змінами)

1

видатки, пов'язані з утриманням закладів освіти тис.грн рішення обласної ради "Про обласний 
бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

24 958,182

кількість класів од.
Зведення планів по мережі штатів і 
контингентів установ, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

10

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Внутрішньогосподарський облік 19,83

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 
персоналу од. Внутрішньогосподарський облік 53,67

середньорічне число штатних одиниць робітників од. Внутрішньогосподарський облік 50,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Внутрішньогосподарський облік 43,00



всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од.
Зведення планів по мережі штатів і 
контингентів установ, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

166,50

2 Показники продукту
кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку осіб розрахунково 2800

3 Показники ефективності
кількість діто-днів оздоровлення та відпочинку Д Н І В розрахунково 58800

середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини грн. розрахунково 8914
4 Показники якості

середня кількість днів оздоровлення та відпочинку однієї дитини днів розрахунково 21
кількість змін оздоровлення та відпочинку на рік од. розрахунково 14
Підпрограма

2 0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти
Завдання

Забезпечити проведення заходів програми "М олодь Дніпропетровщини"
1 Показники затрат

видатки, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини 2012 - 2021 роки" тис. грн.
рішення обласної ради "Про обласний 
бюджет на 2018 рік" (зі змінами), 
календарний план заходів

1307,600

2 Показники продукту
( [орієнтовна кількість заходів | од. |Помісячний план по заходам | 17

3 Показники ефективності
| |середні орієнтовні витрати на проведення одного захода | тис.грн. |розрахунково | 76,918

4 Показники якості
орієнтовний відсоток виконання заходів відповідно до запланованих | % | розрахунково | 100
Завдання

Забезпечити організацію та проведення централізованих заходів відповідно до програми "О світа Дніпропетровщини до 2018 року"
1 Показники затрат

видатки, пов'язані з реалізацією централізованих заходах тис. грн.
рішення обласної ради "Про обласний 
бюджет на 2018 рік" (зі змінами), 
календарний план заходів

23314,904

2 Показники продукту

кількість плануєм их централізованих заходів од.
Помісячний план по централізованим 
заходам 258

3 Показники ефективності
| |середні витрати на проведення одного захода | тис.грн. |розрахунково | 90,368

4 Показники якості
відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих | % | розрахунково | 100
Завдання
Забезпечити здобуття фізичними особами вищої освіти у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області за напрямами відповідно до програми "Освіта 
Дніпропетровщини до 2018 року"

1 Показники затрат
видатки, пов'язані з оплатою послуг з продовження та завершення навчання студентів КВНЗ "ІП 
"Стратегія" тис. грн. рішення обласної ради "Про обласний 

бюджет на 2018 рік" (зі змінами)
3000,000

2 Показники продукту

кількість студентів од.
програма "Освіта Дніпропетровщини до 
2018 року"

174

кількість студентів, які продовжують та завершують навчання у вищих навчальних закладах 
Дніпропетровської області за напрямами од. розрахунково 117

3 Показники ефективності
середні витрати пов'язані з оплатою послуг з продовження та завершення навчання студентів КВНЗ "ІП 
"Стратегія" тис.грн. розрахунково 17,241

4 Показники якості
орієнтовний відсоток студентів, забезпечених здобуттям вищої освіти у вищих навчальних закладах 
Дніпропетровської області за напрямами % розрахунково 67



Ь г ; _
К'ІІК'КК' Назва пока шика Одиниця

вимір\
, Іжсрело інформації Значения пока шика

■> < — ------------------------------------------Г  4 5 6
і Завдання

__________ за б ето ч и ти  підручниками та посібниками упаиони освіти відповідно до ирш рами ’’Освіта Дніпропетровщини до 20)8 року”
1 Поки шики заї ра т

виліпки, пов'язані із зберіганням підручників і посібників тис. гри.
рішення обласної ради "Про обласний 
бюджет на 20)8 рік" (зі змінами)

3000,000

2 Показники пролу к ту
іі  |оріснтовна кількість підручників і посібників, які буду і ь зберігатися !І од. І розрахунково 1| ) 386 979

3 Показники ефекти із пості
Іоріаповиі середні витрати на зберігання одного підручника або посібника і1 гри. і розрахунково іІ т іб

4 Показники якості
і

________ Івідсоток планованої юбезпеченості установ освіти підручниками та посібниками ;| % Ірозрахунково і| 100

1 1. . р/Ксрсда ф інансувавни інвес піцімних проектів} розрізі підпрограм
(тис.грн)

код Найменування джерел надходжень КПКІИч

Касові видатки етапом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту Пояснення, шо характеризують джерела 
фінансування

загальний
Фонд

еиеніадьн 
ий Фонд Разом загальний

Фонд
спепіальн 
ин Фонд

Разом загальний
Фонд

спеціальн 
ий Фонд

Разом
1 2 3 4 5 6 7 ------ 8 ^ 9 10 11 12 13

УСЬО ГО
! Ке;: фу і і к і і :о-;і ал і, яої клг;спф:к;::::: нлдлтків кредитуй;1.;;..» бюджету вказується лип-е у ви палку, коли бюджет;;;: програма не поділяється на підпрограми.
2 і і гапоанхкться тільки для ілтвеоджгених у місцевому бюджеті видатків, надання кредитів на реал панію інвестиційних проектів (програм),
.і Іірогноч г.ид.т:к:в до кінця реал паці: інвестиційного проекту зплычагться з розбивкою за роками.

!>ико:о юч-.мї обов'язки директора департаменту
оеві:и : науки облдержадміністрації

(підпис)
О.В.ПОЛТОРАИЬКИЙ

(ініціал;! за прізвище)

ПО! і ),:і >.Ч і :()•

(підпис)
Т.і. ІНШіКО____________

(ініціал;’, та прізвище)

Днрекчор департаменту фінансів 
об: і де ржа д мін іс грації



Наказ

Департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації__________________________________
(найменування головного розпорядника коштів

Наказ
Департаменту фінансів Дніпропетровської
обласної державної адміністрації_____________
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ)

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації____________________
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000
(КПКВК МБ)

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації_____________________
(найменування відповідального виконавця)

3. ______0615030______  _____________________  Розвиток дитячо-юнацького та резевного спорту_________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6638,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6638,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про фізичну культуру і спорт",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами),
Рішення обласної ради від 01.12.2017 року №268-11/УІІ "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами),
Рішення обласної ради від 02.12.2016 року № 122-7/VII "Про затвердження цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту у Дніпропетровскій області до 2021 року" (зі 
змінами)

6. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонічного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового 
способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту_____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№  з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4
Підпрограма

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

8. Обсяги фінансування бюджетно» програми у розріз» підпрограм та завдань____________________________________________ ________________________ ________________________ __________ (тис.грн)
№  з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма

0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 
споотнвних шкіл 6 638,500 6 638,500

Завдання
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо- 
юнацькими спортивними школами 6 638,500 6 638,500



.иао* цш ьивиі програм, які виконуються у складі бюджетної програми:_____________  ___________ ________________________ ________________________ _____________ (тис.грн)
Назва

регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Цільова соціальяа комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській 
області до 2021 року (від 02.12.2016 № 122-7/УІІ)
Підпрограма

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 0615031 2 105,700 2 105,700

Усього 2 105,700 2 105,700

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
Підпрограма

0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Завдання
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

1 Показники затрат

кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл од.
Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що фінансуються з 
місцевих бюджетів областей

1

обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл грн.
Рішення обласної ради від 01.12.2017 року 
№268-11/УІ1 "Про обласний бюджет на 
2018 рік” (зі змінами)

6 638 500

кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл осіб
Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що фінансуються з 
місцевих бюджетів областей

33,25

у тому числі тренерів осіб
Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що фінансуються з 
місцевих бюджетів областей

17,75

2 Показники продукту

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл осіб
Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що фінансуються з 
місцевих бюджетів областей

189

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних 
спортивних змаганнях осіб

Єдиний календарний план спортивних 
змагань та заходів

124

кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо- 
юнацьких ецортивних шкіл од. Внутрішньо-господарський облік 95

3 Показники ефективності
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на 
одного працівника

грн. Розрахунково 199 654

середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи грн. Розрахунково 8 459
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
школах у розрахунку на одного учня грн. Розрахунково 11 141

середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
у регіональних спортивних змаганнях

грн. Розрахунково 16 981

середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл грн. Розрахунково 1 100

4 Показники якості
кількість майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту У країни,яких планується підготувати у 
дитячо-юнацьких спортивних школах осіб X 13/5



(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що характеризують

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд Разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд Разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд Разом

джерела фінансування

1 2 3 4 5 6 -------7------ І 9 10 11 12 13
Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти і науки / / У .
облдержадміністрації ___________ О Щ Ш У / О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів 
облдержад м і н істрації

(підпис)
Т.І. ШЕБЕКО

(ініціали та прізвище)



Наказ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації_______________________________
(найменування головного розпорядника коштів

Наказ
Департаменту фінансів Дніпропетровської
обласної державної адміністрації____________
(найменування місцевого фінансового органуЬ
/? . 0(. !К № 40/0 Ш і- Іїн з /о /

І- ______ 0600000______  Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації_________________________________________________________________________________ ____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ______ 0610000______  Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації_________________________________________________________________________________ ___
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. ______ 0615010______  ________ .____________  Проведення спортивної роботи в регіон»_______________________________________________________________________________________ _

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетннх асигнувань -329,400 тис.грнвень, у тому числі загального фонду - 329,400 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про фізичну культуру і спорт",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами),
Рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018рік"(зі змінами),
Рішення обласної ради від 02.12.2016 року № 122-7/VII "Про затвердження Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту у Дніпропетровскій області до 2021 року"(зі змінами)

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту_________________________________________________________________________________________________________________________ _

7. Під про і рами, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№  з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4
Підпрограма

1 0615011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Підпрограма
2 0615012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту



& Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань_________________________________________________________ _̂__________ ________________________ __________ (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма

1 0615011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 243,800 243,800

Завдання
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з 
підготовки до всеукраїнських змагань

66,250 66,250

Завдання
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту 15,00 15,00
Завдання
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на 
всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту 162,550 162,550

Підпрограма

2 0615012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 85,600 85,600

Завдання
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до 
всеукраїнських змагань

21,400 21,400

Завдання
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту 12,000 12,000
Завдання
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на 
всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

52,200 52,200

Усього 329,400 329,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у склад» бюджетної програми:________________ ____________ ________________________ ________________________ _____________ (тис.грн)
Назва

регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області 
до 2021 року (від 02.12.2016 № 122-7/У11) 329,400 329,400

Підпрограма

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 1015011 243,800 243,800

Підпрограма

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 1015012 85,600 85,600

Усього 329,400 329,400



ш. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
Підпрограма

0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
Завдання | | |
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

1 Показники затрат
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських 
змагань од.

Єдиний календарний план спортивних 
змагань та заходів

15

2 Показники продукту
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до 
всеукраїнських змагань од.

Єдиний календарний план спортивних 
змагань та заходів

540

3 Показники ефективності
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з 
підготовки до всеукраїнських змагань

грн. Розрахунково 123

4 Показники якост
дінаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до 
всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком % X 31

Завдання
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

1 Показники затрат

кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту од.
Єдиний календарний план спортивних 
змагань та заходів 220

2 Показники продукту

кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту од.
Єдиний календарний план спортивних 
змагань та заходів 4840

3 Показники ефективності
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту грн. Розрахунково 3,10

4 Показники якост

дінаміка кількості спортсменів, які візмуть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим 
роком % X 183

дінаміка кількості спортсменів, які посядуть призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим 
роком % X 100

Завдання

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту
1 Показники затрат

кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени 
збірних команд області од.

Єдиний календарний план спортивних 
змагань та заходів

27

2 Показники продукту
кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з 
олімпійських видів спорту осіб

Єдиний календарний план спортивних 
змагань та заходів 405

3 Показники ефективності
середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд 
області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

грн. Розрахунково 401

4 Показники якості
кількість спортсменів регіону, які протягом року посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з 
олімпійських видів спорту осіб X 67

дінаміка кількість спортсменів регіону, які посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з 
олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком % X 63



№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
Підпрограма

0615012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту до підготовки з регіональних змагань
Завдання | |

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
1 Показники затрат

кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських 
змагань од. Єдиний календарний план спортивних 

змагань та заходів
$

2 Показники продукту
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до 
всеукраїнських змагань од. Єдиний календарний план спортивних 

змагань та заходів
72

3 Показники ефективності
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з 
підготовки до всеукраїнських змагань грн. Розрахунково 297

4 Показники якості
дінаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до 
всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком % X 31

Завдання

Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
1 Показники затрат

кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту од.
Єдиний календарний план спортивних 
змагань та заходів

80

2 Показники продукту

кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту од.
Єдиний календарний план спортивних 
змагань та заходів

1712

3 Показники ефективності
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів 
С П О Р Т У _____

грн. Розрахунково 7,01
4 Показники якості

дінаміка кількості спортсменів, які візмуть участь у регіональних змаганнях,порівняно з минулим 
роком % X 185

дінаміка кількості спортсменів, які посядуть призові місця у вказаних змаганнях,порівняно з 
минулим роком % X 101

Завдання

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту
1 Показники затрат

кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени 
збірних команд області од.

Єдиний календарний план спортивних 
змагань та заходів

8

2 Показники продукту
кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з 
неолімпійських видів спорту осіб

Єдиний календарний план спортивних 
змагань та заходів

96
3 Показники ефективності

середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі)одного спортсмена збірних команд 
області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

грн. Розрахунково 544

4 Показники якості
кількість спортсменів регіону, які протягом року посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з 
неолімпійських видів спорту осіб X 28

дінаміка кількість спортсменів регіону, які посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з 
неолімпійських видів спорту*, порівняно з минулим роком

осіб X 47



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис.грн)

Код Найменування джерел 
надходжень кпквк

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що характеризують джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд Разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд Разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
/СЬОГО
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти і науки 
облдержадм і н істрац і і

(підпис)
О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів 
облдержадм і н істрації

(підпис)
ТЛ. ШЕБЕКО____________

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департамент) осипи і науки Дніпропетровської обласної
державної адміністрації_________________________________
(найменування головного розпорядника кошті» місцевого бюджету)
наказ
Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної
державної адміністрації_________________________________

(найменування місцевого фінансового органу) * ,
№ Н А бІЇ*. М / с / Я  //3/<?/№ -/<£

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.  ̂0600000________
(К'ііКВК МБ)

Д епартам ен т освіти і науки Д ніпропетровської обласної держ авної адм іністрації______________________
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000________
( ІКВЬС МБ)

Д епартам ен т  освіти і науки Д ніпропетровської обласної держ авної адм іністрації_______________________
(найменування відповідального виконавця)

3. 0613140
(.4’! і К ІЗ К МБ)

1040
(КФКВК)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім  заходів з оздоровлення дітей, що здійсню ю ться за раху нок кош тів на оздоровлення 
громадин, як і постраж дали внаслідок Ч орнобильської катастроф и)__________________________________________________________

(найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бю джетних ирнзнам ень/бю дж сі них асигнувань - 3 645,800 тне.гривень, у тому мислі за іальн ого  фонду - 3 645,800 іисл  ривеиь та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. П ідстави для в и к о н ан н я  бю джетної програм и :

Закон України "Про освіту”,
Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей",
Закон України "Про охорону дитинства",
пакті Міністерства фінансів України від 26.0<8.3()]4 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), 
рішення обласної ради від 27 грудня 2013 року № 507-23/У1 "Про реї зональну програму оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської област і у 2014 -  202) роках" (зі змінами), 
рішення обласної ради від 02.12.2016 року ЛУ 268-) ]/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)

6. М сіа  бю дж етної програм и
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей , які погребуют ь особливої соціальної уваги і а підтримки_________________________________________________________________________

7. П ідпрограм и, сп р ям о ван і на досягнення мети, визначеної паспортом бю джетної програм и
Лі> з/и кпквк КФКВК Н азва підпрограм и

1 2 3 4

8. О бсяги ф інансуванн я бю джетної прої рам и  у розрізі підпрограм та завдань_________________________________________________________________________________________________________________ (ти сл р н )
,М> з/п кпквк К*ФК"ВК М ідирограма/завдапнн бю джетної програм и загальний  фон і спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
) 0613140 1040 Завдан ня

Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої 
соціальної ува; і: : а підтримки 3 645,800 3 645,800

Усього 3 645,800 3 645,800



9. П ерелік регіональних цільових програм , які виконую ться у складі бю джетної програми__________________ _____________ __________________________ ________________________________________ (тис.грн)
Назва

регіональної цільової програми та цілішої рами
КНКН К загальним фон і спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна програма оздоровлення та відпочинку лиси Дніпропетровської області у 2014 •• 2021 роках 0613140 3 645,800 3 645,800
Усього 3 645,800 3 645,800

10. Р езультативн і п оказни ки  бю джетної програми у розрізі підпрограм і завдань

.N<> з/и К Н К В К Назва показника
О дин И Ц Я  

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 0613140 З авдан н я

О рі инізаія оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, як і погребую ть особливої соціальної уваги  та  підтрим ки
1 П оказники прод;у К І Л

к і л ь к і с т ь  дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку осіб

Зведення планів по мережі штат ів і 
контингентів установ, що знаходяться на 
місцевих бюджетах 618

кількість путівок, які плануа ься придбати од. розрахунково 618
2 П оказники еф ективності

середні планові витрати па оздоровлення, відпочинок однієї дитини грн. розрахунково 5896
середня планова вартість однієї путівки грн. розрахунково 5896
діто-дні оздоровлення днів розрахунково 12978

3 П оказники якості
[динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком % розрахунково 117
(кількість днів перебування дітей па оздоровленні у  зміну днів розрахунково 21

1 І. Д/КСрО.іа ф інянсувлинн імвесгнцінних проектів у розрізі підпрограм
(тис.грн)

Код Н айм енуван ня дж ерел надходжень к і і к 'в к

Касові видатки станом на 
1 січня т і  ї ного періоду

План видатків  звітного періоду
Прогноз видатків  до кінця 

реал ізац ії інвестиційного проекту Пояснення, шо характеризую ть дж ерела 
фінансуваннязагальний

бонд
спеціальн 

ий бонд
Разом загальний

бонд
сиеціальн 

ий бонд
Разом

загальни й
бонд

спспіальн 
ий бонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
У С Ь О Г О

І Код функціональної класиф.калії видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коди бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 і іункт 1 ! заповнюється :: н.кн ;ля затверджених у місцевому бюджеті видатктв/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 і ірогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту о с в і т  і науки 
o6j і держал м і ні страці і

(підпис)
О.В. I1UJ1ТОРАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

! К) 1 ОДЖРНО:

Директор департаменту фінансів 
обл держадм і ністраї нї

(підпис)
І.і. 1 ПІЬІ'ЖО____________

(ініціали та прізвище)


