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2.
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4. Обсяг бюджетного призначення - тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - тис.гривень та зі
спеціального фонду - тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.12.2017року №34-17/2017"Про обласний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми,   спрямовані   на  досягнення  мети,  визначеної паспортом бюджетної програми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

9. Перелік державних цільових програм,які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн)

наказ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

Департамент фінансів Хмельницької обласної державної адміністраціїї

Констітуція та закони України

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1110000 Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

1100000

3

    Завдання

1115033 О810

2127,25

      Завдання

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої 
спортивної майстерності

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

школами, які підпорядковані громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної спрямованості

Підпрограма 3

11150311 О810

Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2021 роки

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

Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

10636,42
10636,42

O810

Назва підпрограми

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

_________________ № ______

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

разом

№ 
з/п КПКВК КФКВК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства

фінансів України
26.08.2014  № 836

(найменування місцевого фінансового органу)

1115030  Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

(КПКВК МБ) (КФКВК)1                                                                          (найменування бюджетної програми)

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

 Створення необхідних умов для гармонйного виховання,фізичного розвитку,повноціннного розвитку,повноцінного оздоровлення,змстовного відпочинку і дозвлля дітей та 
молоді,самореалізації\,набуття навичок здорового способу життя,підготовки спортсменів для резервного спорту

Бюджетний кодекс України
Закон України від 24.12.1993 №3809-ХІІ  зі змінами "Про фізичну культуру і спорт"

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

2 1115032
1115033 О8103

№ 
з/п КПКВК

2 1115032

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

      Завдання

спеціальний фонд

Підпрограма 1

КФКВК

Назва регіональної цільової програми та підпрограми
Регіональна цільова програми 1

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств 

О810

разом

                               Підпрограма 1
                              Підпрограма 2

загальний фонд

10636,42

4067,64

2127,25

4067,64

Усього

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної майстерності

Підпрограма 2

спеціальний фонд

10636,42

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

школами

0810

Підпрограма /завдання бюджетної програми 2
загальний фонд

Усього

4441,53

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл1 1115031

4441,53

КПКВК



10. Результативні  показники бюджетної  програми у розрізі підпрограм і завдань (тис.грн)

98

динаміка**кількісті учнів комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл,видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету,порівняно з 

минулим роком

% статистична звітність

      Завдання

Підпрограма 2

2 1115032

Фінансова підтримка дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних 

товариств 

осіб

осіб

    осіб

штатний розпис

штатний розпис

 грн.

4067640,0
обсяг витрат на утримання 

комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

грн.

1115031

Утримання та навчально-
тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

кошторис

кошторис

осіб

270

середні витрати на навчально-
тренувальну роботу у ДЮСШ у 

розрахунку на одного учня

середньомісячна заробітна плата 
працівника ДЮСШ

1450,00

грн. кошторис 5187,0

 грн.

кошторис 1850,0

середня вартість одиниці придбаного 
малоцінного спортивного обладнання 

та інвентарю для ДЮСШ

середні витрати на забезпечення 
участі одного учня ДЮСШ у 

регіональних спортивних змаганнях
кошторис 500

кількість придбаного малоціного 
спортивного обладнання та інвентарю 

для ДЮСШ
од.

Одиниці виміру

1

№ 
з/п КПКВК

Продукту

Значення показника

2

Джерело інформації

кількість штатних працівників 
комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

Затрат

Підготовка спортивного резерву 
та підвищення рівня фізичної 

підготовленості дітей дитячо-
юнацькими спортивними 

школами

      Завдання 

Назва показника 

Кількість комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх 

видів
    од. мережа

Підпрограма 1

43

кошторис

в т.ч.тренерів

середньорічна кількість учнів 
комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл
тарифікація 485

33

99069,0

кількість учнів комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл,видатки на 

утримання яких здійснюються з 
бюджету,які взяли участь у 

регіональних  змаганнях

статистична звітність

статистична звітність 86

середні витрати на утримання однієї 
ДЮСШ, з розрахунку на одного 

працівника
грн.

ефективності 

16

кількість підготовлених у комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних 

школах,видатки на утримання яких 
здійснюється з бюджету,майстрів 

спорту України/кандидатів у майстри 
спорту України

осіб

якості

 грн.

90

кількість учнів комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл,видатки на 

утримання яких здійснюються з 
бюджету,якіі здобули призов мсця в 
регіональних спортивних змаганнях 

змаганнях

осіб статистична звітність

статистична звітність



середні витрати на забезпечення 
участі одного учня дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл фізкультурно-
спортивних товариств, яким 

надається фінансова підтримка з 
бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних 

спортивних змаганнях,

грн.

штатний розпис 19

кількість придбаного малоцінного 
спортивного обладнання та інвентарю 
для дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств, 

яким надається фінансова підтримка з 
бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР),  

од

Календарний план, 
положення про змагання, 

протоколи змагань

План використання 
бюджетних коштів

План використання 
бюджетних коштів 488,00

План використання 
бюджетних коштів 88635,00

План використання 
бюджетних коштів 5949,00

середні витрати на навчально-
тренувальну роботу у дитячо-
юнацьких спортивних школах 

фізкультурно-спортивних товариств, 
яким надається фінансова підтримка з 

бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮШОР), у розрахунку на одного 

учня,

грн.

середньомісячна заробітна плата 
працівника дитячо-юнацької 

спортивної школи фізкультурно-
спортивного товариства, якому 

надається фінансова підтримка з 
бюджету(ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР),

грн.

ефективності 

середні витрати на фінансову 
підтримку однієї дитячо-юнацької 
спортивної школи фізкультурно-
спортивного товариства, якій 

надається фінансова підтримка з 
бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), з розрахунку на одного 
працівника, 

грн.

кількість учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-
спортивних товариств, яким 

надається фінансова підтримка з 
бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮШОР), що взяли участь у 

регіональних спортивних змаганнях,

осіб

середньорічна кількість учнів дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 

фізкультурно-спортивних товариств, 
яким надається фінансова підтримка з 

бюджету(ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮШОР), 

осіб

480

Річний звіт 480

у тому числі тренерів осіб
Продукту

кількість штатних працівників дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 

фізкультурно-спортивних товариств, 
яким надається фінансова підтримка з 

бюджету(ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮШОР)

осіб

обсяг витрат на фінансову підтримку 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл  

фізкультурно-спортивних товариств в 
розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), 

грн. 2127250,00

мережа 1

штатний розпис 24

Затрат

План використання 
бюджетних коштів

кількість дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл фізкультурно-спортивних 

товариств, яким надається фінансова 
підтримка з бюджету,  в розрізі їх 

видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 

од.

Підготовка спортивного резерву 
та підвищення рівня фізичної 

підготовленості дітей дитячо-
юнацькими спортивними 

школами, які підпорядковані 
громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної 

спрямованості



середня вартість одиниці придбаного 
малоцінного спортивного обладнання 
та інвентарю для дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл фізкультурно-
спортивних товариств, яким 

надається фінансова підтримка з 
бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), 

грн.

розрахунковий 349,00

розрахунковий 484,00

якості

Середні витрати на забезпечення 
одного людино-дня участі учнів ШВСМ 

у всеукраїнських змаганнях 
грн.

Середня вартість одиниці придбаного 
малоцінного спортивного обладнання 

та інвентарю для ШВСМ
грн.

Серендні витрати на проведення 
ШВСМ одного людино-дня навчально-

тренувальних зборів
грн.

ефективності 

розрахунковий 222,00

Кількість людино-днів участі учнів 
ШВСМ у всеукраїнських змаганнях од.

Кількість людино-днів проведених у 
ШВСМ навчально-тренувальних зборів од.

Продукту

календарний план 2

календарний план 40

Кількість придбаного малоцінного 
спортивного обладнання та інвентарю 

для ШВСМ
од.

календарний план 126

план закупівель 120

календарний план 2189

Кількість всеукраїнських змагань, у 
яких учні ШВСМ беруть участь од.

Кількість навчально-тренувальних 
зборів од.

Середньорічна кількість учнів ШВСМ 
постійного/змінного складу осіб

у тому числі тренерів осіб

план комплектації 100/50

Кількість шкіл вищої спортивної 
майстерності (ШВСМ) од.

штатний розпис 25

Затрат

Підготовка спортивного резерву 
та спортсменів вищих категорій 

школами вищої спортивної 
майстерності

Кількість штатних працівників ШВСМ осіб

мережа 1

штатний розпис 32

3 1115033
Забезпечення підготовки 

спортсменів  школами вищої 
спортивної майстерності

Завдання

Підпрограма 3

динаміка** кількості учнів дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 

фізкультурно-спортивних товариств, 
яким надається фінансова підтримка з 

бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮШОР), порівняно з минулим 

роком, 

%

кількість підготовлених у дитячо-
юнацьких спортивних школах 

фізкультурно-спортивних товариств, 
яким надається фінансова підтримка з 

бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮШОР), майстрів спорту України / 
кандидатів у майстри спорту України, 

осіб

статистична звітність 1,3

Накази 45

Протоколи змагань 298

якості

кількість учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-

спортивних товариств, яким 
надається фінансова підтримка з 

бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮШОР), які здобули призові місця в 

регіональних спортивних змаганнях

осіб



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

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

 ПОГОДЖЕНО: 

Кількість підготовлених у ШВСМ 
майстрів спорту України/кандидатів у 

майстри спорту України/майстрів 
спорту міжнародного класу/членів 

збірних команд України/кандидатів до 
складу збірних команд України 

протягом року 

осіб протоколи змагань 4/14/1/25/10

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Начальник управління

Директор Департаменту 
фінансів Хмельницької 

обласної державної 
адміністрації
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