
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
2021 року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до Закону України від 15.12.2020 № 1082-ІХ  "Про Державний 
бюджет України на 2021 рік", рішення Переяславської міської ради від 
24.12.2020 № 12-05-УІІІ "Про бюджет Переяславської міської територіальної 
громади на 2021 рік" ( із змінами ) та Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом 
М іністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за 
№1103/25880 ( у редакції наказу М іністерства Фінансів України від 29.12.2018 
№ 1209), наказу М іністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про 
паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в М іністерстві юстиції 
України 21.01.2003 за №  47/7368 із змінами, наказу М іністерства фінансів 
України від 07.08.2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів 
Міністерства фінансів України», керуючись п 20 ч 4 ст. 42 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік 
головним розпорядником коштів по яких є Виконавчий комітет 
Переяславської міської ради за наступними КТПКВК МБ:
-0212010 - багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;
- 0215031 - утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 

юнацьких спортивних шкіл.
( паспорти додаються)

2. Відповідальність за виконанням розпорядження покласти на керуючу 
споавами виконавчого комітету Пепеяславської міської пади Т.О. Гич.

Вячеслав САУЛКО

шаю за собою.

1087112100025
302727070458900001
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ПЕРЕЯСЛАВСЬКА М ІСЬКА РАДА  
Ф ІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

від « '/в » ь/цУЯ/іЛ' 20 Л'ї року № ЛЛу/ії'/' &3

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до Закону України від 15.12.2020 року № 1082-ІХ «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік», рішення Переяславської міської ради 
від 24.12.2020 року № 12-05-VIII «Про бюджет Переяславської міської 
територіальної громади на 2021 рік» (із змінами) та Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, 
здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки 
ефективності бюджетних програм, затверджених наказом М іністерства фінансів 
України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 
1103/25880 (із змінами) (у редакції наказу М іністерства фінансів України від 
29.12.2018 року № 1209), наказу М іністерства фінансів України від 29.12.2002 
року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.01.2003 року за № 47/7368 із змінами), наказу 
М іністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336 «Про внесення змін 
до деяких наказів М іністерства фінансів України»

НАКАЗУЮ :
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік головним 

розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяславської міської 
ради за КПКВКМБ: 0212010, 0215031 (паспорти додаються).

308721010636100001



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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
І Іаказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.12.2021 р. №245/07-09/11-21

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0200000 Виконавчий комітет 1Іереяславської міської ради 33201806
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0210000 Виконавчий комітет 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Іереяславської міської ради

(код за СДРПОУ)

33201806
(кол Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0212010 2010

(найменування відповідального виконавця)

0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код за СДРПОУ)

105550000003.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -17863440 гривень , у тому числі загального фонду - 11863440 гривень та спеціального фонду 
6000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. 1 Ірограма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Переяславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Переяславської міської ради, 
Студениківської сільської ради. 1 ашанської сільської ради, Дівичківської сільської ради та І (иблівської сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений 1 Ірограмою 
державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік", затверджена рішенням Переяславської міської ради від І7.12.2020№І7-04-\/111. ( зі змінами)
2. Рішення Переяславської міської ради від 24.12.2020 №12-05-V III "1 Іро бюджет 1 іереяславської міської територіальної громади на 2021 рік" ( зі змінами )

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

№
з/п 1 (іль державної політики

1 Зміцнення матеріально-технічної бази медичного закладу
2 Впровадження сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення персоналу необхідним обладнанням, технічним оснащенням для покращення надання медичних послуг комунального пекомерційного підприємства «Переяславська 
баг атопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Переяславської міської ради, Студениківської сільської ради, Ташанської сільської ради, Дівичківської сільської ради та Циблівської 
сільської ради та оплата комунальних послуг.

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2 Придбання медичного обладнання для К І111 "Переяславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Переяславської міської ради , Студениківської сільської ради , 
Ташанської сільської ради. Дівичківської сільської ради та 1 Циблівської сільської ради ( Бориспільський район, м. Переяслав, вул. БогданаХмельницького, 137 )

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 11 863 440 0 11 863 440

2

Придбання медичного обладнання для КІН І "Переяславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" 
Переяславської міської ради , Студениківської сільської ради , Ташанської сільської ради, Дівичківської 
сільської ради та Циблівської сільської ради ( Бориспільський район, м. Переяслав, вул. 
БогданаХмельницького, 137 )

0 6 000 000 6 000 000

Усього 11 863 440 6 000 000 17 863 440

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1

Програма фінансової підтримки Комунального пекомерційного підприємства «Переяславська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування» Переяславської міської ради. Студениківської сільської ради, Ташанської сільської 
ради. Дівичківської сільської ради та Циблівської сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, 
передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік" ( зі змінами)

3 482 739 6 000 000 9 482 739

Усього 3 482 739 6 000 000 9 482 739

1 І. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

1 Іоказники Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 3 6 7
1 затрат

Обсяг бюджет них призначень на оплату комунальних послуг га 
енергоносіїв гри. Кошторис 11 863 440.00 0.00 1 1 863 440.00

і 2 3 4 5 6 7
Обсяг видатків на придбання медичного обладнання для КН! 1 
"1 Іереяславська БЛІД" гри. Кошторис 0.00 6 000 000.00 6 000 000.00



2 продукту
Кількість місяців по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв місяців Рік 12,00 0,00 12,00

Кількість одиниць медичного обладнання, що планусгься 
придбати для К ІІП  "Переяславська БЛІЛ" шт.

Лист директора КНП 
"Переяславська 
багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування" 
Переяславської міської 
ради, Студениківської 
сільської ради, Ташанської 
сільської ради, 
Дівичківської сільської 
ради та Циблівської 
сільської ради

0,00 3.00 3,00

3 ефективності

Середні витрати на оплату енергоносіїв та комунальних послуг за 
один місяць грн/місяць

Розрахунково (відношення 
кошторису до кількості 
місяців у році)

988 620,00 0,00 988 620.00

Середня вартість однієї одиниці медичного обладнання, що 
планується придбати для КИП "Переяславська БЛІЛ" гри.

Розрахунково ( відношення 
кошторису до кількост і 
медичного обладнання )

0.00 2 000 000.00 2 000 000,00

4 якості

%  забезпеченості коштами на оплату енергоносіїв та комунальних 
послуг відс.

Відсоток оплачених 
рахунків по енергоносіях 
до нарахованих * 100 %

100.00 0,00 100,00

Динаміка забезпечення медичним обладнанням КНП 
"Переяславської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування"

' І
Н  А У  І

Розрахунково (кількість 
медичного обладнання, які 
планується придбати до 
необхідної кількості 
медичного обладнання
* Ш ^ Ь

ОДО 100.00 100.00

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради 

І Іачапьник фінансового управління 1 Іереяславської міської ради

м & л у  ж  /Л. /і/ЗЛ /о/-03

ЇМ.II.

(інтіііли/іиіша.1. прпвншсі

Жарко Ю.М.
( ін іц ііїли /ін іш а .і. прі івіішо



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N8 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевог о бюджету )

ІЗ. 12.2021 р.№> 245/07-09/11-21

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за СДРПОУ)

2 0210000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0215031
Утримання га навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

5031 0810 юнацьких спортивних шкіл
10555000000

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та . . . . . .  • с. класифікації видатків та місцевого оюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого оюлжегу) кредитування оюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань --4318569 гривень , у тому числі загального фонду - 4318569 гривень та спеціального фонду - 0_ 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Закон України "І Іро фізичну культуру і спорт "№> 3809-ХІІ віл 24.12.1993 р. зі змінами.
3. Указ Президента України від 01.09.1998 року №963/98 "Про затвердження цільової комплексної програми «Фізичне виховання - здоров'я нації
4.Статут КЗ «І Іереяслав-Хмельнииької Дитячо-юнацької спортивної школи».
5.Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №>2097 від 23.09.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної 
культури і спорту" зі змінами.
6.Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту в м. І Іереяславі на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 17.12.2020 р. №>15-04-У11І ( зі змінами 
)
7. Рішення Переяславської міської рази від 24.12.2020 року№12-05-УІІ1 "Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік”( зі змінами )

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

І Ііль державної політики
з/гі



1 Модернізація матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школиІ_________ _ . —    ... і.............   ....   — ' ■ . ■ ■ ....
7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі
спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного 
оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд фізкультурно-спортивної 
спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою 
спортивною школою 4 318 569 0 4 318 569

Усього 4 318 569 0 4 318 569

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

№
з/п

1 Іаймепуванпя місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту в м. 1 Іереяславі на 2017-2021 роки 4 318 569 0 4 318 569
Усього 4 318 569 0 4 318 569

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

1 Іоказники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затр ат

і 2 3 4 5 <> 7



Обсяг бюджетних призначень, на у тримання та навчально- 
тренувальну роботу комунальної дитячо-юнацької спортивної 
школи

грн. кошторис 4 318 569,00 0,00 4 318 569,00

2 продукту

Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл , видатки 
на утримання яких здійснюються з бюджету од.

Рішення Переяслав-Хм. 
міської ради від 10.02.2000 р. 
№ 05-14-ХХ!!! «Про 
реорганізацію міської 
ДЮ СШ  міського відділу 
освіти і спортивної школи 
при школі інтернат шляхом 
Злиття у ДЮСШ м.
1 Іереяелав- Хмельницьког о.»

1,00 0.00 1,00

кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, 
видатки на утримання якої здійснюються з бюджету осіб

Рішення виконавчого 
комітету Переяславської 
міської ради від 19.10.2021 р. 
№ 394-21 "І Іро мережу КЗ" 
Переяславської ДЮ СШ  на
2021-2022р.

604,00 0,00 604,00

Керівник осіб Штатний розпис 1,00 0.00 1,00
Спеціаліст осіб Штатний розпис 2,00 0.00 2,00
Медичний персонал осіб Штатний розпис 0.50 0.00 0,50
Обслуговуючий персонал осіб Штатний розпис 3.00 0.00 3,00
Педагогічний персонал осіб Штатний розпис 23.00 0.00 23.00

3 ефективності
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальній 
дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одного учня, 
гри:

грн.
Розрахункової відношення 
кошторису до кількості 
учнів)

7 150.00 0.00 7 150,00

4 якості
кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній 
школі., майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту 
України, осіб;

осіб Річний звіт 5 Ф К 2.00 0.00 2,00

кількість учнів комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі, 
які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, 
осіб:

осіб Накази, протоколи змагань 320.00 0.00 320.00



Динаміка: кількості учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної 
школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, 
порівняно з минулим роком, %

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління І Іереяславської міської ради 

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради

М.ІІ.

ВІДС.

Розрахунково ( відношення 
кількості учнів на поточний 
навчальний рік до кількості 
учнів за попередній 
навчальний р ік )

Жарко Ю.М.
( і н і ці;і л  и/і ні ш ал . п р ізви щ е )

95.00



ЗАТВЕРДЖ ЕН О
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету )

ІЗ.12.2021 р . №245/07-09/11-21

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0200000 Виконавчий комітет 1Іереяславської міської ради 33201806
(кол Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (коа за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет 1Іереяславської міської ради 33201806
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (коа за ЄДРПО У)

0215031 5031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

()о 10 юнацьких спортивних шкіл
10555000000

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно і Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та . . . . . .  . _класифікації видатків та місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого оюджету) кредитування оюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -4318569 гривень , у тому числі загального фонду - 4318569 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Закон України "Про фізичну культуру і спорт "№  3809-ХІІ від 24.12.1993 р. зі змінами.
3. Указ Президента України від 0 1.09.1998 року №963/98 "І Іро затвердження цільової комплексної програми «Фізичне виховання здоров’я нації ” .
4.Статут КЗ «І Іереяелав-Хмельницької Дитячо-юнацької спортивної школи».
5.Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної 
культури і спорту" зі змінами.
6.Комплексна прог рама розвитку фізичної культури та спорту в м. І Іерсяславі на 2017-2021 роки, затверджена рішенням І Іереяславської міської ради від 17.12.2020 р. №15-04-У1ІІ ( зі змінами 
)
7. Рішення І Іереяславської міської ради від 24.12.2020 року№І2-05-УІІІ "І Іро бюджет І Іереяславської міської територіальної громади на 202І рік”( зі змінами )

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

№ . .  ■І цль державної політики
з/п



І Модернізація матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі
спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного 
оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд фізкультурно-спортивної 
спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1

1 Іідготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою 
спортивною школою 4 318 569 0 4 318 569

Усього 4 318 569 0 4 318 569

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

№
з/п

1 Іайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Переяславі на 2017-2021 роки 4 .7 18 569 0 4 .718 569
Усього 4 318 569 0 4 318 569

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат

і 2 3 4 5 6 7



Обсяг бюджетних призначень, на утримання та навчально- 
тренувальну роботу комунальної дитячо-юнацької спортивної 
школи

грн. кошторис 4 318 569,00 0,00 4 318 569,00

2 продукту

Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл . видатки 
на у тримання яких здійснюються з бюджету од.

Рішення Гіерсяслав-Хм. 
міської ради від 10.02.2000 р. 
№  05-14-ХХІІІ «Про 
реорганізацію міської 
ДІОС1П міського відділу 
освіти і спортивної школи 
при школі інтернат шляхом 
Злитгя у Д10СІ1І м. 
Переяслав- Хмельницького.»

1.00 0.00 1,00

кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, 
видатки на утримання якої здійснюються з бюджету осіб

Рішення виконавчого 
комітету 1 Іереяславської 
міської ради від 19.10.2021 р. 
№ 394-21 "1 Іро мережу КЗ"
1 Іереяславської Д Ю С І11 на
2021-2022р.

604,00 0.00 604,00

Керівник осіб Штатний розпис 1,00 0,00 1,00
Спеціаліст осіб Штатний розпис 2.00 0.00 2.00
Медичний персонал осіб Штатний розпис 0,50 0,00 0,50
Обслуговуючий персонал осіб Штатний розпис 3.00 0.00 3,00
1 Іедагогічний персонал осіб Штатний розпис 23,00 0.00 23.00

3 ефективності
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальній 
дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одного учня, 
грн:

грн.
Розрахункової відношення 
кошторису до кількості 
учнів)

7 150.00 0,00 7 150.00

4 якості
кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній 
школі,. майстрів сноргу України / кандидатів у майстри спорту 
України, осіб:

осіб Річний звіт 5 Ф К 2,00 0,00 2.00

кількість учнів комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі, 
які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, 
осіб:

осіб Накази, протоколи змагань 320.00 0.00 320.00



Динаміка: кількості учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної 
школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, 
порівняно з минулим роком, %

Розрахунково ( відношення 
кількості учнів на поточний 
навчальний рік до кількості 
учнів за попередній 
навчальний рік )

95,00 0,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради 

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради

( ін іц іал и /ін іш а /і. п р ізви щ е)

Жарко Ю.М.

95.00


