
УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Верхньодніпровського МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

від 21 листопада № 153/2
«Про внесення змін до розпорядження про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2019 рік по міській раді»,

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2018 рік», концепцією реформування місцевих бюджетів, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. №308-р (зі змінами від 
21.07.2010 р. №1467-р), наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 
«Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами від 02.12.2014 р. №1194), наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами від 30.09.2016 р. №860), 
наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181), наказом 
Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 
12.01.2012 р. №13) та інших нормативних актів, що регламентують застосування ПЦМ:

1. По міській раді в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів на підставі рішення Виконавчого комітету Верхньодніпровської 
міської ради від 20.11.2019 року № 265 «Про внесення змін до рішення про міський 
бюджет на 2019 рік» затвердити паспорти по:

0110150 -  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності міської ради в сумі 10346,265 тис. грн., в т.ч. загального фонду 
10346,265 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0116030 - Організація благоустрою населених пунктів в сумі 7056,57118,4822 тис. 
грн., в т.ч. загального фонду 6412,602 тис. грн. та спеціального фонду 705,88 тис. грн.,

0610160 -  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах в сумі 3341,84 тис. грн., в т.ч. 
загального фонду 3332,44 тис. грн. та спеціального фонду 9,4 тис. грн.,

0611010 - Надання дошкільної освіти в сумі 21669,36148 тис. грн., в т.ч. 
загального фонду 20552,99 тис. грн. та спеціального фонду 1116,37148 тис.грн.,

0611020 -  Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами в сумі 48614,54844 тис*, грн., в т.ч. загального 
фонду 46283,171 тис. грн. та спеціального фонду 2331,37744 тис. грн.,

0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи 
із позашкільної роботи з дітьми в сумі 4460,19159 тис. грн., в т.ч. загального фонду 
4266,7 тис. грн. та спеціального фонду 193,49159 тис. грн.,

0614060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів в сумі 132,27 тис. грн., в т.ч. загального фонду 132,2 
тис. грн. та спеціального фонду 0,07 тис. грн.,

#



0614082 - Інші заходи в галузі культури та мистецтва в сумі 338,56 тис.грн., в т.ч. 
загального фонду 338,56 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.,

0615062 - Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні в сумі 102,5 тис. грн., в т.ч. загального 
фонду 102,5 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Верхньодніпровський 
міський голова Л.Калініченко

Ф



ВЕРХНЬОДНІПРОЗ 'ЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

Н А К А З

22 листопада 2019 р. м.Верхньодьіпровськ № 128-ОД

Про внесення змін до паспортів 
Бюджетних програм міському 
бюджету на 2019 рік головному 
розпоряднику -  відділу з гуманітарних 
питань Верхньодніпровської міської ради

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, 
Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, концепцією 
реформування місцевих бюджетів, затвердженої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 
1467-р), наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 
«Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами 
від 02.12.2014 р. № 1194), наказом Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 р. № 836 (зі змінами від 30.09.2016 р № 860), наказом
Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 (із змінами
внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 1181 від 29.12.2017 р.), 
наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. 313), 
постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 №440 «Про внесення 
змін до Положення про формування та виконання Національної програми 
інформатизації», Закону України «Про національну програму 
інформатизації» та інших нормативних акт 
застосування ПМЦ іішстш»

Провідний  спеціаліст з ю ридичних питань 
Віддіду з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

'вишММ у/- / М&кНАКАЗУЮ:
1. По головному розпоряднику коштів та відповідйгшому викинавцю у 

системі головного розпорядника коштів -  відділу з гуманітарних питань 
Верхньодніпровської міської ради в розрізі кодів програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів на підставі розпорядження 
Верхньодніпровського міського голови від 21.11.2019р. № 153/2 «Про 
внесення змін до розпорядження про затвердження паспортів бюджетних



програм на 2019 рік по міській раді» внести зміни до паспортів бюджетних 
програм, а саме по:

0610160 -  керівництво і управління у відповідній сфері, у містах(місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах на загальну 
суму 3 341 840,00 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 3 332 440,00 
грн. по спеціальному фонду 9 400,00грн.;

0611010 — надання дошкільної освіти на загальну суму 21 669 361,48 
грн. в тому числі: сума по загальному фонду 20 552 990,00 грн., по 
спеціальному фонду 1 116 371,48 грн.;

0611020 -  надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами на 
загальну суму 48 614 548,44 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 
46 283 171,00 грн., по спеціальному фонду 2 331 377,44 грн.;

0611090 — надання позашкільної освіти позашкільними навчальними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми на загальну суму 
4 460 191,59 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 4 266 700,00 грн., 
по спеціальному фонду 193 491,59 грн.;

0614082 -  інші заходи в галузі культури і мистецтва на загальну суму 
338 560 ,00 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 338 560,00 грн., по 
спеціальному фонду 0,00 грн.;

0614060 -  забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних заходів на загальну суму 132 270 
,00 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 132 200,00 грн., по 
спеціальному фонду 70,00 грн.;

0615062 -  підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні на загальну суму 
102 500,00 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 102 500,00 грн., по 
спеціальному фонду 0,00 грн.

2. Головному бухгалтеру відділу з гуманітарних питань 
Верхньодніпровської міської ради (Семенова І.А.) довести цей наказ до 
відповідальних працівників.

3. Цей наказ набирає чинності з дня підписання.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти у відділі з 

гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради на головного
бухгалтера Семенову І.А. 

Начальник відділу №
(
[ /

ф

С.В.Сєргєєва

3 наказом ознайомлена: / 4
Головний бухгалтер 

#

З М Н Ю Ш М і и М
Провідний  спеціал іст з ю ридичних питан
Відділу з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ра/

ґр  М і  І



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

ЗАТВКРДЖЕІІО 
І Іаказ / розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада_______________________________
Розпорядження міського голови

від 21.11.2019 року №153/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

У 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради

9
(код) 

0110000 Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код) 

0116030 0620

(найменування відповідального виконавця) 

Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань ________7 118 482,00________гривень, у тому числі загального фонду __________ 6 412 602,00_________ гривень та
спеціального фонду- __________ 705 880,00__________і ривень.

5. і Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-vi 9 зі змінами); Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення 
Концепції реформування місцевих бюджетів»; Рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №18-3/VIII від 15.12.2017 року; Довгострокова програма благоустрою 
населених пунктів Верхньодніпровської міської об’єднаноїтериторіальної громади на 2018-2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 27-3/V11I від 15.12.2017 
року.__________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. 1 (ід і державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п Ц іль державної політики

1 Покращення благоустрою на території Верхньодніпровської міської ради.

7. Мета бюджетної програми 
Підвищення рівня благоустрою міста

8, Завдання бюджетної програми
№  з/п *  Завдання

1 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2 Забезпечення благоустрою кладовищ

9. 1 Іапрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/н Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 У  гримання зеленої зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов 6 350 202,00 705 880,00 7 056 082,00
2 благоустрій кладовищ 62 400,00 0,00 62 400,00

У С Ь О Г О 6 412 602,00 705 880,00 7 118 482,00



10. 1 Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Довгострокова програма благоустрою населених пунктів
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2()І8-2022рр.

6 412 602,00 705 880,00 7 118 482,00

Усього 6 412 602,00 705 880,00 7 118 482,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
З атр а т 0,0(1

0,00
0,00

Видатки на утримання тис.гри Розрахунок 6 412 602,00 705 880,00 7 118 482,00

Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підляїдє 
санітарному прибиранню (догляду)

га Розрахунок 277,00 0,00 277,00

Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою га Технічний паспорт кладовища 7.80 0,00 7.80

П родукту 0,00
0,00

Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується 
санітарне прибирання (догляд).

га
Розрахунок

277,00 0,15 277,15

Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати га Технічний паспорт кладовища 7,80 0,00 7,80

Ефективності 0.00
0,00

Середні ви грати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території 
об'єктів зеленого господарства

тис.гри.
Розрахунок

0,68 5,00 5,68

Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища тис.гри. Розрахунок 8,00 0,00 8,00

Якості 0,00
0,00

Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується 
здійснювати, у загальній площі кладовищ

відс.
Розрахунок 100,00 0,00 100,00

1 Іитома вага зон відпочинку по,яких проводяться підготовчі роботи, 
до тих що потребують відновлення

в і де.
у /  Розрахунок 100,00 100,00 200,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Іісрхиьо.'їніпроіУи.кц ц ії- .- , ,  ____ _____
(Н аш а м іщ е н о ю  фінансового органу)

’ ,Г"Міський го.юти
%0 '^> А ЇН >  . А

Каліміченко Л В

(ініціалн/ініціал, прізвище)

Каліш чснко JI.B.

(ініціали/ініціал, прізвище)



і  «л* ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
І Іаказ / розпорядчий документ 
Верхньодніпровська міська рада 
Розпорядження міського голови

від 21.11.2019 року №153/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради

'у

(код)

0110000 Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника)

з.

(код)

0110150 0111

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асиі нувань 10 346 265,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 346 265,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. і Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про місцеве самоврядування в Україні " № 280/97-ВР від 21.05.1997 року, Закон України "Про службу в органах 
місцевої о самоврядування" №2493-111 від 07.06.2001 року. Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" №93-ІУ від 11.07.2002 року,Закон України "Про Національну програму 
інформатизації" від 04.02.1998 року № 74/98-ВР, Програма розвитку місцевого самоврядування в м.Верхньодніпровську на 2015-2020 роки,затверджена рішенням Верхньодніпровської 
міської ради № 813-41 /VІ від 05.02.2015 року

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

№  з/п Ц іль державної політики

1 Організація ефективної інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності Верхньодніпровської міської ради.

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верхньодніпровської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень



ЗА ,__ідЖ ЕН О
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року .4« 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 128-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Верхньодніпровського міського голови №153/2 від 22.11.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

о 0610000 Орган з питань освіти і науки

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0610160 0111 Ксршгшцтзс і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 
територіальних громадах

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 341 840,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 332 440,00 гривень та

спеціального фонду- 9 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-У1/9 зі змінами;
Наказ МФУ від 02.08.2010р. № 805"Пра затвердження о ;і:свних підходів до впровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; 
Розпорядження КМУ від 23.05.2007р. № 298-Р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. № 280/97-ВР;
Заклц України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001р. № 2493-2;Програма розвитку місцевого самоврядування в м.Верхньодніпровську на 2015-2020 роки, 
затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради від 05.02.2015р. № 813-41/У1.
Закон України "Про Національну програму інформатизації";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2919 № 440 "Про внесення змін до "Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Спрямування на організацію та забезпечення оптимальних умов фінансування галузі освіти, створення системного механізму її самерегуляції на загальнонаціональному, регіонатьному, місцевому рівнях та у
навчально-виховних закладах освіти

2 Забезпечення додержання законодавства в галузі освіти, створення рівних умов для громадян у здобутті освіти; дотримання державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти; стимулювання творчоо пошуку
педагогів; забезпечення ефективного функціонування сист



7. Мета бюджетної програми
керівництво і управління в галузі "Освіта"

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

І Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у

відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

*
№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Здійснення виконавчими органами міських рад, райнних у містах наданих законодавсвом 
повноважень у відповідній сфері

3 322 440,00 9 400,00 3 331 840,00

2 Забезпечити виконання завдань (проектів) інформатизації 10 000,00 10 000,00

УСЬОГО 3 332 44«,0!) 9 400,00 3 341 840,00

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

№  з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд
*

Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 21,00 0,00 21,00
продукту 0,00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. реєстраційні журнали 1 050,00 0.00 1 050,00
ефективності 0,00

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

од. реєстраційні журнали

(ї і _____________
70,00 0,00 70,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. кошторис, штатний розпис 159,81 0,45 160,26

Начальник відідлу 

ПОГОДЖЕНО:
Верхньодніпровська міська рада 
(Назва місцевого фінансового ергану)

М іський голова
і. о  \  ! і -й н -г  ' / ъ  то Ц\\>Д\ ЧЧбУ /££/1
\  .. Я  Ч к  2Ш2019 /р ?  & / /—

(Дата ■враджений)ьл.Н ■■ “АІЇ' *

С.В.Сергеева
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Калініченко
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗА Т ^-.д аЕ Н О
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року .V» 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ 128-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради_____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Розпорядження Верхньодніпровського міського голови №153/2 від 22.11.2019 року

2.

ОоООООО

(код) 

Оо10000

(код)

0611010

(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника) 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

0910

(найменування відповідального виконавця) 

Надання дошкільної освіти

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 1 116 371,48 гривень.

21 669 361,48

(найменування бюджетної програми) 

гривень, у тому числі загального фонду 20 552 990,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
Бюджетний Кодес України від 08.07.2010 № 2456-У1;

Закон України від 05.09.2017 № 2145-УІ11 "Про освіту";
Закон України від 11.07.2001 № 2628-111 "Про дошкільну освіту";
Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці прпаціників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери";
Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ міністерства освіти і науки україни від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Освіта".
Наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Рішення Верхньодніпровської міської ради від 14.12.2018 року №197-11/УІІІ "Про міський бюджет на 2019 рік";
Закон України "Про національну програму інформатизації";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 року №440 "Про всенення змін до положення про формування та виконання Національної програми інформатизації".

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей



2 І Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку

7. Мета бюджетної програми 
Забезпечити надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти 
та виховання дітей

20 467 290,00 1 116 371,48 21 583 661,48

2 Забезпечення виконання завдань (проектів) інформатизації. 85 700,00 0,00 85 700,00
У С Ь О Г О 20 552 990,00 1 116 371,48 21 669 361,48

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської обєднаної 
територіальної громади на 2018-2022рр.

20552990,00 1116371,48 21669361,48

У сього 21 669 361,48

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
зат р ат 0,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. Штатний розпис 67,30 0,00 67,30

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. Штатний розпис 0,00 0,00 0,00
---------------------- *---------------  ----------------- — :— -------------

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 17,00 0,00 17,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 86,65 0,00 86,65

кількість дошкільних навчальних закладів од. Мережа установ 6,00 0,00 6,00
кількість груп од. Мережа установ 28,00 0,00 28,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 180,95 0,00 180,95
п родукту 0,00

кількість дітей, іцо відвідують дошкільні заклади осіб Табель відвідування дітей 621,00 0,00 621,00
кількість дітей від 0 до 6 років осіб Статистична звітність, електронна 

черга, табель відвідування дітей
799,00 0,00 799,00

еф екти вн ості 0,00
діто-дні відвідування днів Кошторис, розрахунок 65 949,00 0,00 65 949,00

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. Кошторис, розрахунок 30 609,25 1 739,98 32 349,23





) ЗА ЧА Д Ж ЕН О
Наказ Міністерства фінансів V'країни 26 серпня 2014 року Л» 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року .V» 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 128-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

розпорядження верхньодніпровського міського голови №153/2 від 21.11.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 . иоООоОО Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

2.

(код) 

ОСІ 0000

(найменування головного розпорядника) 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

3.

(код)

0611020

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою- 
0921 дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 48 614 548,44 гривень, у тому числі загального фонду 46 283 171,00 гривень та

спеціального фонду- 2 331 377,44 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України(Закон від 28.06.1996 №254к/96-вр)
Бюджетний Кодекс України (закон від 08.07.2010р. №2456-/9 зі змінами;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII1;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 №2629-VIII;
Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017р. №793 (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансіз України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами); 
Наказ Міністерства освіти : науки України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
"Освіта" від 10.07.2017 №992.
Рішення Верхньодніпровської міської ради від 14.12.2018 року №197-11/VI1I "Про міський бюджет на 2019 рік"
Закон України "Про Національну програму інформатизації";
Постанова Кабінету Міністрів України ь;д 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до "Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації1".

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення підвищення мотивації учнівської молоді до поглибленого вивчення профілюючих дисциплін та задоволення їх потреб у професійному самовизначенні



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

(

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

• 1
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти

та виховання /іітей
46 086 871,00 2 331 377,44 48 418 248,44

2 Забезпечення виконання завдань (проектів) інформатизації 196 300,00 196 300,00

У С Ь О Г О 46 283 171,00 2 331 377,44 48 614 548,44

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

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської обєднаної 
територіальної громади на 2018-2022рр. 46 283 171,00 2 331 377,44 48 614 548,44

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затр ат 0,00

кількість закладів (за І-ІІ ступенями шкіл) од. Мережа 1,00 0,00 1,00
кількість класів (за І-ІІ ступенями шкіл) од. Мережа 9,00 0,00 9,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. Штатний розпис 204,83 0,00 204,83

середньорічне ч*ісло штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 23,25 0,00 23,25
середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 95,00 0,00 95,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 323,08 0,00 323,08
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 

оплати віднесених до педагогічного персоналу
од. Штатний розпис 32,50 0,00 32,50

кількість закладів (за І-ІІІ ступенями шкіл) од. мережа 4,00 0,00 4,00
кількість класів (за І-Ш ступенями шкіл) од. Мережа 73,00 0,00 73,00

продукту 0,00
кількість годин навчального плану годин тарифікація 3 669,50 0,00 3 669,50

наповнюваність класів осіб розрахунок 21,27 0,00 21,27
еф екти вн ості 0.00

діто-дні відвідування днів розрахунок 340 320,00 0,00 340 320,00





) ЗАТх. ДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року .4« 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ 128-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ОоООООО

(код)

0610000

Розпорядження Верхньодніпровського міського голови №153/2 від 22.11,2019року

ПАСПОРТ
%

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(код)

0611090 0960

(найменування відповідального виконавця)

Наданий позашкільної осзіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 460 191,59

спеціального фонду- 193 491,59 гривень.

(найменування бюджетної програми) 

гривень, у тому числі загального фонду 4 266 700,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про позашкільну освіту";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
наказ Міністерства освіти інауки України від 10.07.2017 №992 "П ро затвердження Тилового переділу бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих
бюджетів в галузі "Освіта";
Закон Україні! від 23.11.2018 року №2629 V III "П ро Державний бюджет України на 2019 рік";
Рішення сесії Верхньодіїіпровської міської ради від 14.12.2018 року №197-11/УІ1І "Про міський бюджетна 2019 рік".
Закон України "Про Національну програму інформатизації";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до "П оложення про фо;:” уаг.ннн та виконання Національної програми інформатизації"._________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики в галузі освіти: створення умов для гармонійного розвитку особисьості, задоволення дітей і підлітків у додатковій освіті, організація їх дозвілля.

2
Виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдаровань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва, формування у дітей та юнацтва націонатьної самосвідомості, активної громадської 
позиції.

3 Задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до іїі інтересів і здібностей.

7. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та міечя проживання

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання

1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання рівних можливостей дівчатам і хлопчикам у сфері отримання позашкільної 
освітиО

4 266 700,00 193 491,59 4 460 191,59

У С Ь О Г О 4 266 700,00 193 491,59 4 460 191,59

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

___ і__ Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської міської обєднаної 4 266 700,00 193 491,59 4 460 191,59
Усього 4 266 700,00 193 491,59 4 460 191,59

Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

за т р а т 0,00
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 

персоналу
од. штатний розпис 14,25 0,00 14,25

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 2,00 0,00 2,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 13,50 0,00 13,50

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 35,25 0,00 35,25
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 

оплати віднесених до педагогічного персоналу
од. штатний розпис 5,50 0,00 5,50

кількість закладів од. мережа 2,00 0,00 2,00
продукту 0,00

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту осіб мережа 600,00 0,00 600,00

еф екти вн ості 0,00
витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту грн. розрахунок 7 277.83 20,87 7 298.70

% якості 0,00
кількість днів відвідування Д Н І В розрахунок 180,00 0,00 180,00

Н ач адьн ик >в і ді дл у

ПОГОДЖЕНО:
Верхньодніпровська ііііська рада_____
(Назва місцевого фінансового органу)
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(ініціал^ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)



) ЗАТГ "ДЖЕНО
Нак дістерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ 128-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Розпорядження Верхньодніпровського міського голови №153/2 від 22,11.2019 року

1. 0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

2.

(код)

0610000

(код)

Орган з питань освіти і науки

3. 0614060 . 0828

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних ггризначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду- 70,00 гривень.

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 
закла д і в _________________________________________ __

(найменування бюджетної програми)

132 270,00 гривень, у тому числі загального фонду 132 200,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ/9 зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. № 805"Про затвердження основних підходів до впровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" зі змінами;
Наказ Міністерства фінансфі Україна з: 26.98.2014р. "Про деякі питанні: запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;
Наказ Міністерства фінансфі України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010р. №1150/41 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Гіді синя Всрхньодиінровськаї міської ради дід 14,12.2018 року №197-11/УІ1І "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фон' Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших 

клубних заходів
132 200,00 70,00 132 270,00

У С Ь О Г О 132 200,00 70,00 132 270,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Довгострокова цільова комплексна програма розвитку культури,фізичної культури та 
спорту Верхньодніпровської обєднаної територіальної громади на 2018-2022рр.

132200,00 70,00 132270,00

Усього 132 270,00

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
з а т р а т 0,00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис ___________1.25 0,00 1,25
середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 1,50 0,00 1.50

кількість установ (усього)7 од. мережа 2,00 0,00 2,00
кількість установ (усього),у т.ч. будинків культури од. мережа 1,00 0,00 1,00

кількість установ (усього),у т.ч. клубів од. мережа 1,00 0,00 1,00
кількість гуртків од. звітність установи 6,00 0,00 6,00

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 
персоналу

од. штатний розпис 0,25 0,00 0,25

п родукту 0,00
кількість відвідувачів-усього осіб звітність установи 2 120,00 0,00 2 120,00

кількість відвідувачів-усього у т.ч. безкоштовно осіб звітність установи 2 120.00 0,00 2 120,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля 

населення
од. звітність установи 195,00 0,00 195,00

еф ек ти вн о сті 0,00
середні затрати на одного відвідувача грн. розрахунок 83,58 0,00 83,58

середні затрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 908,72 0,00 908,72
як о сті 0,00

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник відідлу

ПОГОДЖЕНО:
Верхньодніпровська міська рада 
(Назва місцевого фінансового органу)

г т Л ЙМіський голова

ї ї  ? '  22.11.2019
----- Г7----------- ------- ’------- г—ДДата погодження)

щ ї .  » V  Л Р  А  >

(ініціали/ініціал, прізвище)



З А ЇЖ Д Ж Е Н О
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 128-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Розпорядження Верхньодніпровського міського полови №153/2 від 21.11.2019 року

1 .

2.

3.

0600000

(код)

0610000

(код)

0614082

(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0 ^ 2 9  Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 338 560,00 гривень, у тому числі загального фонду 338 560,00

спеціального фонду- 0,00 гривень.

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;

Закон України"Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-УІ;
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2019 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів в галузі "Культура"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п Ціль державної політики

Забезпечення заходів щодо розвитку закладів в галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення у місті культурно-мистецьких заходів, святкування свят, інших історичних і знаменних дат

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Здійснення фінансування в межах реалізації Програми культурно-мистецьких заходів у місті



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5
1 Фінансування 'заходів по реалізації регіональних програм 338 560,00 0,00 338 560,00

У С Ь О Г О 338 560,00 0,00 338 560,00

!0. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

*№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської обєднаної 
територіальної громади на 2018-2022рр.

338 560,00 0,00 338 560,00

Усього 338 560,00 0,00 338 560,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких 
заходів

тис.грн. Звітність установ 250,00 0,00 250,00

продукту 0,00
Кількість заходів - всього од. Звітність установ 35,00 0,00 35,00

ефективності 0,00
Середні витрати на проведення одного заходу - всього грн. Розрахунок 6 428,57 0,00 6 428,57

Я К О С Т І 0,00
Динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до 

фактичного показника попереднього періоду
відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

С.В.Сєргєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Калініченко

Начальник відідлу 

ПОГОДЖЕНО:
Верхньодніпровська міська рала
(Назва місцевого фінансовою органу)

МІСЬКИЙ г о л о в а т і
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗА і осРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року .4« 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 128-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

розпорядження міського голови № 153/2 від 21.11.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програти місцевого бюджету на 2019 рік

1 ОоОО&ОО Відділ і  гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2  0610000 Орган з питань освіти і науки

(найменування відповідального виконавця)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні_________________________________________________________________________________________

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 102 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 102 500,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України;
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
Наказ Міністерства фізичної культури і спзрту від 24.11.2016р. №439? "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результати вниз показників їх виконання для 
місцевих бюжетіву сфері фізичної культури і спорту"__________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

підтримка спорту вищих досягнень та огранізацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні

7. Мета бюджетної програми
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

(код)

3. 0615062

ь.



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечити підтримку спорту вищих досягнень та організацій 102 500,00 0,00 102 500.00

У С Ь О Г О 102 500,00 0,00 102 500,00

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

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

1 2 3 4 5
0,00

І . Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затр ат 0,00

кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд 
регіону, осіб.

осіб 40,00 0,00 40,00

еф екти вн ості 0,00
середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена 

штатних збірних команд регіону, грн.
грн. 3 062,50 0,00 3 062,50

якості 0,00
динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які 

зараховані до складу національних збірних команд України, 
порівняно з минулим роком. %

відс. 100,00 0,00

*

100,00

кількість спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли 
призові місця, осіб

осіб 40,00 0,00 40,00

динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які 
посіли призові М ІС Ц Я ,  П О Р ІВ Н Я Н О  3 минулим роком. %

осіб
— і--------/.-------------------------

40,00 0,00 40,00

Начальник відідлу

ПОГОДЖЕНО:
Верхньодніпровська міська рада_____
(НазйД місцевого фінансового органу)

/ у  л /  О  ч(І ̂  ч) /  .——  • \  ^ ^  А
Міський головаЬ|Г іпщ V»

22.11 .-2019
/о^ ' (Дат1 а погодже н ня)

С. В. Сергеева

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Калініченко

(ініціали/ініціал. прізвище)

/


