
 

НАКАЗ 

25.01.2019 року                                                                                     № 3а / 12 аг 

 

Славута 

 

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2019 рік 

 

 

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення 

міської ради від 18.12.2018 року № 15-36/2018 «Про бюджет міста Славути на 

2019 рік», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм 

місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 

вересня 2014 року за № 1103/25880: 

 

н а к а з у є м о: 

 
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік по управлінню 

освіти виконавчого комітету Славутської міської ради за кодами програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі – КПКВК), а 

саме: 

 

1.1. КПКВК 0610160 - Керівництво і управління у сфері освіти; 

1.2. КПКВК 0611010 – Надання дошкільної освіти; 

1.3.КПКВК 0611020 - Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами; 

1.4. КПКВК 0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми;  

1.5. КПКВК 0611150 - Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів; 

1.6. КПКВК 0611161 – Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти; 

Управління освіти  

виконавчого комітету 

 Славутської міської ради 

Фінансове  управління  

виконавчого комітету  

Славутської міської ради 



1.7. КПКВК 0611162 – Інші програми та заходи у сфері освіти; 

1.8. КПКВК 0615031 – Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера фінансового 

управління виконавчого комітету Славутської міської ради Чижик Н.М. та 

головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти  

Литвиненко О.І. 

 

 

Начальник управління освіти 

виконавчого комітету  

Славутської міської ради 

 

 

Начальник фінансового управління 

виконавчого комітету  

Славутської міської ради 

 

________________ Е.М. Перепелиця 

МП 

________________ Ю.М. Долішна  

МП  

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 12 аг від 25.01.2019р. Управління освіти

виконавчого комітету  Славутської міської ради

наказ № 3а від 25.01.2019р. Фінансового управління

виконавчого  комітету Славутської міської ради

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету  на 2019 рік

1. 0610000 Управління освіти  виконавчого комітету Славутської  міської ради 
(КПКВК МБ)

2. 0610000 Управління освіти  виконавчого комітету Славутської  міської ради 
(КПКВК МБ)

3. 0610160 0111
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4.
гривень

у тому числі  загального фонду - гривень

та  спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії міської ради  від 18.12.2018р. № 15-36/2018 «Про затврдження бюджету міста Славути на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері освіти

7. Завдання бюджетної програми

№ 

з/п

1

2

3

4

8. Напрамки використання бюджетних коштів
(грн.)

№ 

з/п

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Рзом

1 1 038 000 0 1 038 000

1 038 000 0 0 1 038 000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Рзом

5

0,000

Завдання 

Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

Напрями використання бюджетних коштів

Здійснення виконавчим органом Славутської міської  ради наданих законодавством повноважень у 

сфері освіти

Усього

Загальний фондНайменування місцевої/регіональної програми 

Усього

Спеціальний фонд

3 4

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних 

асигнувань 1 038 000

0

Керівництво і управління у сфері освіти

1 038 000

Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах;

Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста;

Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.

(найменування місцевого фінансового органу)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



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

№ 

з/п

Одиниця 

виміру

1 4

1

од.

тис.грн.

2

од.

од.

3

од.

од.

тис.грн.

ПОГОДЖЕНО

Ю.М.Долішна  

кількість прийнятих нормативно-правових актів журнал реєстрації 195

кількість прийнятих нормативно-правових актів 

на одного працівника
розрахунок

Начальник  управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради

показники ефективності:

Назва показникаКПКВК

Мережа закладів та установ управління освіти 

виконавчого комітету Славутської міської ради

штатний розпис  органу державного управління по 

галузі освіта на 2019 рік

кількість закладів ,що обслуговуються 

спеціалістами управління

1 975

0610160

кількість штатних одиниць

показники затрат:

0610160

26

5

0610160

Значення показника

6

Джерело інформації

52

показники продукту:

1 038 000

розрахунок

3

(підпис)

витрати на утримання органу державного 

управління

кошторис, план асигнувань на 2019рік, довідки про 

зміни плану асигнувсань на 2019 рік

кількість отриманих листів, заернень, заяв, скарг журнал реєстрації звернень

Е.М.Перепелиця

401

витрати на утримання однієї штатної одиниці Розрахунково 207 600

40

(підпис)

Начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Славутської міської ради

кількість  виконаних  листів, заернень, заяв, 

скарг на одного працівника



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

 ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти  виконавчого   комітету Славутської   міської ради 
(КПКВК МБ)

2. 0610000 Управління освіти  виконавчого   комітету Славутської   міської ради 
(КПКВК МБ)

3. 0611010 0910

(КПКВК МБ) (КФКВК)

4.
гривень

у тому числі загального фонду - гривень

та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)                                                                                             

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про Державний бюджет України" на 2018 рік  від 07.12.2017р.№2246- VIII

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII

Закон України про дошкільну освіту (від 11.07.2001 № 2628-ІІІ, зі змінами та доповненнями)

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії міської ради  від 18.12.2018р. № 15-36/2018 «Про затврдження бюджету міста Славути на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання дошкільної освіти, всебічний розвиток дитини, формування базису її особистісної культури.

7. Завдання бюджетної програми

№ 

з/п

1

2

3

4

5

6

8. Напрамки використання бюджетних коштів

(грн.)

№ 

з/п
Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет розвитку
Разом

1 23 277 800 215 000 23 492 800

2 2 038 500 2 112 800 4 151 300

25 316 300 2 327 800 27 644 100

9. Перелік  регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Разом

5

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

№ з/п КПКВК
Одиниця 

виміру

1 2 4

0611010

1 од.

- од.

- од.

- од.

  - од.

- од.

- од.

2 од.

3 тис.грн.

Усього

забезпечення фізичного і психічного здоров'я дітей, своєчасне виявлення тих, хто потребує корекції здоров'я; здійснення виховного процесу з урахуванням особистісних якостей, стану 

здоров'я, природних задатків дитини;

розумовий розвиток дітей, розвиток пам'яті, уваги, мислення, уяви, допитливості, захоплень; оволодіння рідною мовою, прищеплення навичок культури спілкування;

започаткування основ трудового виховання, екологічної культури, орієнтації в національних і загальнолюдських цінностях, набуття життєвого досвіду; виховання поваги і любові до 

батьків, родини, Батьківщини, людей праці; створення сприятливих умов для розвитку моральної самооцінки, яка має відображати ставлення дитини до себе як суб'єкта гуманних, 

доброзичливих взаємин з оточуючими;

прилучення дітей до культури, мистецтва, традицій, обрядів українського народу, формування духовності, прищеплення шанобливого ставлення до культурних надбань, звичаїв, традицій 

інших народів; своєчасне виявлення ранньої обдарованості, забезпечення умов для розвитку талановитих дітей

психологічна підготовка дітей до навчання у школі, забезпечення пізнавальної активності, розвитку творчих і художніх здібностей в ігровій та інших видах дитячої діяльності.

Завдання 

повноцінний і всебічний розвиток дітей на засадах національної культури і духовності з урахуванням різноманітності національного складу та регіональних умов України

Напрями використання бюджетних коштів

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

дітей

Забезпечення належної організації харчування дітей в дошкільних закладах освіти

Найменування місцевої/регіональної програми 

6

Загальний фонд

Усього

Джерело інформації

Рішення виконавчого комітету 

21.09.2018 року  "Про затвердження 

фактичної мережі загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів на 2018-2019 

н.р."

3

59

119,3

Спеціальний фонд

27 644 100
Кошторис на 2019р.,  План 

асигнувань на 2019р.

Надання дошкільної освіти

25 316 300

2 327 800

5

238,9

4

показники затрат:

27 644 100

Назва показника

8кількість дошкільних навчальних закладів

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

8,3

Значення показника

3

 - середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних 

асигнувань

середньорічне число  посадових окладів (ставок) 

педагогічного персоналу

 - середньорічне число штатних одиниць робітників

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за 

мовами оплати віднесених до: 

обсяги видатків

кількість груп

Наказ  фінансового управління виконавчого комітету Славутської міської ради від 

25.01.2019 року №3а

Наказ  управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради від 

25.01.2019р. №12 аг

 - середньорічне число штатних одиниць віднесених до 

педагогічного персоналу
24,4

всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)

Зведення планів по мережі, 

штатах і контингентах установ, 

що фінансуються з місцевих 

бюджетів на 2019 рік

86,9

151,95



№ з/п КПКВК
Одиниця 

виміру

1 2 4 6

Джерело інформації

3 5

Назва показника Значення показника

0611010

4 діт.

5 діт.

0611010

6 тис.грн.

7 од.

0611010

8 од.

9 %

ПОГОДЖЕНО

(підпис)

(підпис)
Ю.М. Долішна

Е.М. Перепелиця

Розрахунково

1 638

х

161 500

2 889
Довідка Головного управління 

статистики у Хмельницькій обл. від 

01.08.2018р. №14.2-10/972

Рішення виконавчого комітету 

21.09.2018 року  "Про затвердження 

фактичної мережі загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів на 2018-2019 

н.р."

дітодні відвідування

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному 

закладі
16 877

99

Зведення планів по мережі

кількість дітей від 0 до 6 років

показники ефективності:

кількість днів відвідування на 1 дитину

показники якості:

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади

 показники продукту:

х 100%відсоток охоплення дітей дошкільною освітою

Начальник фінансового управління виконавчого 

комітету Славутської міської ради

Заступник начальника управління освіти виконавчого 

комітету Славутської міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 0600000 Управління освіти  виконавчого комітету Славутської  міської ради 
(КПКВК МБ)

2. 0610000

(КПКВК МБ)

3.
0611020 0921

(КПКВК МБ) (КФКВК)

4.
гривень

у тому числі  загального фонду - гривень

та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України  (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)

Закон України  "Про Державний бюджет України" на 2018 рік,  від 07.12.2017р №2246 -VIII

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV, зі змінами та доповненнями

6. Мета бюджетної програми:

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

2

3

4

5

6

7

8. Напрамки використання бюджетних коштів
(грн.)

№ з/п Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Рзом

1 82 113 496 208 200 240 000 82 561 696

2 2 430 700 3 930 400 6 361 100

84 544 196 4 138 600 240 000 88 922 796

9. Перелік  регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

90 150 240 000 330 150

90 150 240 000 330 150

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

№ з/п КПКВК
Одиниця 

виміру
1 2 4

0611020

1 од.

- од.

- од.

Забезпечення належної організації харчування учнів в закладах загальної 

середньої освіти

Напрями використання бюджетних коштів

Усього

Найменування місцевої/регіональної програми 

Програма розвитку освіти м. Славути Хмельницької області на 2017-2020 роки 

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми 

навчальними закладами

формування у школярів бажання і вміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання впродовж усього життя, вироблення вмінь практично і творчо 

використовувати здобуті знання;
становлення в дітей цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі 

засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами практичної і пізнавальної діяльності;

Створити умови для морального, інтелектуального, фізичного й художньо-естетичного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства, 

що визнає освіченість, вихованість і культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками соціального прогресу.

виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого ї професійного самовизначення, формування готов-ності до свідомого вибору майбутньої 

професії й оволодіння нею;

виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу й самої себе.

Усього

Завдання 

всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців;

виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати 

самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;

Значення показника

ПАСПОРТ

загальноосвітні школи I ступеню

показники затрат:
Рішення виконавчого комітету Славутської міської 

ради від 21.09.2018року"Про затвердження 

фактичної мережі загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів на 2018-2019 

н.р."загальноосвітні школи I - III ступеню

кількість закладів (за ступенями шкіл):                                                                                                                                                                                                                        

Джерело інформації

Управління освіти  виконавчого комітету Славутської  міської ради 

84 544 196

3

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / 

бюджетних асигнувань 88 922 796

Рішення сесії міської ради  від 18.12.2018р. № 15-36/2018 «Про затврдження бюджету міста Славути на 2019 рік»

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання  запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

9

1

Назва показника

5 6

8

бюджетної програми місцевого бюджету  на 2019 рік

Наказ управління освіти виконавчого комітету Славутської міської 

ради від 25.01.2019р. №12 аг

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Славутської 

міської ради від 25.01.2019 року № 3а

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

4 378 600



№ з/п КПКВК
Одиниця 

виміру
1 2 4

Значення показникаДжерело інформації

3

Назва показника

5 6

2 од.

- од.

- од.

3 од.

- од.

- од.

- од.

- од.

4 тис.грн.

0611020

5 осіб

6 осіб

0611020

7 тис.грн.

8 %

0611020

9 дн.

Е.М.Перепелиця

ПОГОДЖЕНО

Ю.М. Долішна

(підпис)

(підпис)

Розрахунково

174

100%

показники якості:

кількість днів відвідування

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за 

умовами оплати віднесених до : 

 - педагогічного персоналу

Штатний розпис на 2019 рік 

показники ефективності:

витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому 

закладі

 - середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

Кошторис на 2019р.,  План асигнувань на 2019 р.,

20 593,515

відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною 

середньою освітою

88 922 796

664,5

кількість класів загальноосвітньої школи I - III ступеню

кількість дітей від 6 до 18 років

40,25

Розрахунково

всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) :

Рішення виконавчого комітету Славутської міської 

ради від 21.09.2018року"Про затвердження 

фактичної мережі загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів на 2018-2019 

н.р."

х

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 

персоналу

кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх 

навчальних закладах

 - середньорічне число штатних одиниць робітників

кількість класів (за ступенями шкіл):

обсяги видатків

 показники продукту:

4 318
Звіт "Про кількість дітей шкільного віку" 

форма № 77-РВК стр.04

4 318

кількість класів загальноосвітньої школи I ступеню

160

191,50

Рішення виконавчого комітету Славутської міської 

ради від 21.09.2018року"Про затвердження 

фактичної мережі загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів на 2018-2019 

н.р."

308,50

76,75

156

Начальник  управління освіти виконавчого 

комітету Славутської міської ради

Начальник фінансового управління виконавчого комітету 

Славутської міської ради

4

356,0



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2.

3. 0960

(КФКВК)

4.
гривень

у тому числі загального фонду - гривень

та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України  (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)

Закон України  "Про Державний бюджет України" на 2018рік від 07.12.2017р №2246- VIII

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-ІII, зі змінами та доповненнями.

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

та виконання місцевих бюджетів" .

6. Мета бюджетної програми:

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

2

3

4

5

6

8. Напрамки використання бюджетних коштів
(грн.)

№ з/п
Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Рзом

1 4 802 350 331 900 5 134 250

4 802 350 331 900 5 134 250

10161,68963

9. Перелік  регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

ПАСПОРТ

(КПКВК МБ)

(КПКВК МБ)

Наказ  управління освіти виконавчого комітету 

Славутської міської ради від 25.01.2019р. №12 аг

Наказ  фінансового управління виконавчого комітету 

Славутської міської ради від 25.01.2019 року №3а

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

виховання у вихованцiв, учнiв i слухачiв поваги до Конституцiї України, прав i свобод людини та громадянина, почуття власної гiдностi, вiдповiдальностi 

перед законом за свої дiї;

5 134 250

331 900

4 802 350

Рішення сесії міської ради  від 18.12.2018р. № 15-36/2018 «Про затврдження бюджету міста Славути на 2019 рік»

вiльний розвиток особистостi та формування її соцiально-громадського досвiду;

створення умов для творчого, iнтелектуального, духовного i фiзичного розвитку вихованцiв, учнiв i слухачiв;

0611090

Усього

Обсяг бюджетних призначень / 

бюджетних асигнувань

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

0600000

0610000

Управління освіти виконавчого комітету  Славутської  міської ради 

Управління освіти виконавчого комітету  Славутської  міської ради 

Завдання 

задоволення освiтньо-культурних потреб вихованцiв, учнiв i слухачiв, якi не забезпечуються iншими складовими структури освiти;

задоволення потреб вихованцiв, учнiв i слухачiв у професiйному самовизначеннi i творчiй самореалiзацiї;

Найменування місцевої/регіональної програми 

Усього

пошук, розвиток та пiдтримка здiбних, обдарованих i талановитих вихованцiв, учнiв i слухачiв.

Напрями використання бюджетних коштів

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти



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

№ з/п
Одиниця 

виміру
1 4

1 од.

 - од.

 - од.

 - од.

2 од.

-
од.

-
од.

- од.

3 тис.грн.

4 осіб

 - осіб

 -  - дівчат осіб

5 од.

6 од.

7 осіб

 - осіб

 -  - дівчат осіб

8 грн.

9 грн.

10 %

11 %

Е.М.Перепелиця

Ю.М. Долішна

Заступник начальника  управління освіти виконавчого                                                 

комітету Славутської міської ради

127

130

1 985

1 005

середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи розрахункові дані 1 954

Ф № 1 - ПЗ "Освіта зведена-річна", 

Зведений звіт позашкільних 

навчальних закладів станом на 01 

січня кожного року.

кількість груп

1 005

5

показники затрат:

середньорічне число посадових окладів (ставок) 

педагогічного персоналу

кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у 

заходах

 - хлопців

1 985

Рішення виконавчого комітету 

Славутської міської ради від 

21.09.2018 року  "Про затвердження 

фактичної мережі загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів на 2018-2019н.р."

кількість заходів з позашкільної роботи

50,26

1

6

1

13,50

  - Будинок дитячої творчості 1

80%

980

980

Джерело інформації

46%

28,26

8,50

3

(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового управління виконавчого комітету 

Славутської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Значення показника

2 587

Кошторис на 2019р.,План асигнувань 

на 2019 р., довідки про зміни до  

кошторису

5 134 250

0611090

показники якості

0611090 показники ефективності

0611090

х
відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали 

нагороди, за напрямами діяльності гуртків,

середньорічне число штатних одиниць робітників

відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених 

позашкільною освітою, за напрямами діяльності 

гуртків, віком, місцем проживання,

Зведений штатний розпис 

позашкільних закладів освіти міста 

Славути

розрахункові дані
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у 

т. ч. за напрямами діяльності гуртків

х

Назва показника

всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)

КПКВК

2 3

  - Станція юних тезніків

  - Центр туризму і краєзнавства

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за 

умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

кількість закладів  (за напрямами діяльності 

гуртків та місцем розташування), в т.ч.

0611090

 - хлопців

показники продукту

середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), 

які отримують позашкільну освіту, у т. ч. за 

напрямами діяльності гуртків

обсяги видатків



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету  на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти  виконавчого комітету Славутської  міської ради 

(КПКВК МБ)

2. 0610000 Управління освіти  виконавчого комітету Славутської  міської ради 

(КПКВК МБ)

3. 0611150 0990
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4.
 гривень

у тому числі загального фонду -  гривень

та спеціального фонду -  гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про Державний бюджет України" на 2018 рік  від 07.12.2017р. №2145-VIII

Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну національну програму "ОСВІТА"" від 03.11.1993р. №896, зі змінами та доповненнями

Наказ КМУ "Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами" від 27.10.1997р. №383/239/131

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; 

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

2

3

4

5

6

7

8. Напрамки використання бюджетних коштів
(грн.)

№ з/п Загальний фонд Спеціальний фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Рзом

1 1 476 600 1 476 600

1 476 600 0 0 1 476 600

9. Перелік  регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Загальний фонд
Спеціальний 

фонд
Разом

0

0 0 0

створення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення, кваліфікації педагогічних і керівних працівників, вивчення та аналіз рівня 

кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу.

Напрями використання бюджетних коштів

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

Усього

Найменування місцевої/регіональної програми 

Рішення сесії міської ради  від 18.12.2018р. № 15-36/2018 «Про затврдження бюджету міста Славути на 2019 рік»

Завдання 

створення умов для підготовки педагогічних працівників (викладачів та майстрів виробничого навчання) до навчальних уроків (занять) і позаурочних заходів;

проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;

надання допомоги працівникам і керівникам освітнього закладу у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій 

діяльності;

узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;

інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної 

інформації.

організація діяльності наукових товариств учнів та їх осередків у професійно-технічних освітніх закладах, підготовка і проведення олімпіад з базових 

предметів;

Усього

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

Обсяг бюджетних призначень / 

бюджетних асигнувань

(найменування бюджетної програми)

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання  запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

1 476 600

1 476 600

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

Наказ  управління освіти виконавчого комітету 

Славутської міської ради від 25.01.2019р. №12 аг

Наказ  фінансового управління виконавчого комітету 

Славутської міської ради від 25.01.2019 року №3а



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

№ з/п КПКВК
Одиниц

я виміру

1 2 4

0611150

1 од.

2 од.

од.

од.

од.

3 тис.грн.

0611150

4 діт.

0611150

5 од.

0611150

6 %

ПОГОДЖЕНО

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

кількість заходів на 1 працівника

показники якості:

всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) :

кількість  закладів

показники продукту:

Мережа закладів та установ освіти міста 

Славути

3 6

показники ефективності:

Назва показника

5

Джерело інформації

План "Про проведення навчально-

методичних заходів, конкурсів"

Ю.М.Долішна  

Е.М.Перепелиця

забезпеченість установ освіти навчально-методичною 

літературою
100

Начальника фінансового управління виконавчого 

комітету Славутської міської ради

Розрахунково

Начальник  управління освіти виконавчого 

комітету Славутської міської ради

інформація ІМЦ

1 476 600

10,0

Кошторис на 2019 р., План асигнувань на 2019 

р.

8,5

(підпис)

(підпис)

Значення показника

1,5

1

20

обсяги видатків

кількість проведення навчально - методичних заходів, 

конкурсів, семінарів та занять

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 

оплати віднесених до педагогічного персоналу

170

показники затрат:

Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах установ, що фінансуються з 

місцевих бюджетів на 2019 рік

середньорічне число штатних одиниць робітників



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти  виконавчого комітету Славутської  міської ради 
(КПКВК МБ)

2. 0610000 Управління освіти  виконавчого комітету Славутської  міської ради 
(КПКВК МБ)

3. 0611161 0990
(КПКВК МБ) (КФКВК)

1

4.
 гривень

у тому числі загального фонду -  гривень

та спеціального фонду -  гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про Державний бюджет України" на 2017 рік. Від 07.12.2017р. №2246 -VIII

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-XIII;

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу

складання та виконання місцевих бюджетів" 

6. Мета бюджетної програми

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

8. Напрамки використання бюджетних коштів
(грн.)

№ з/п
Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 1 214 800

2 1 640 100

3 1 400 400

4 255 300 - -

Наказ  управління освіти виконавчого комітету 

Славутської міської ради від 25.01.2019р. №12 аг

Наказ  фінансового управління виконавчого комітету 

Славутської міської ради від 25.01.2019 року №3а

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

4 255 300

Рішення сесії міської ради  від 18.12.2018р. № 15-36/2018 «Про затврдження бюджету міста Славути на 2019 рік»

4 255 300

Забезпечення  ведення централізованого господарського обслуговування, бухгалтерського обліку та надання психолого-педагогічних, 

корекційно-розвиткових послуг.

Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з 

питань організації інклюзивного навчання, надання консультативно-психологічної допомоги батькам

Завдання 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4 255 300
Обсяг бюджетних призначень / 

бюджетних асигнувань

Здійснення нагляду за експлуатацією будівель, інженерних мереж шкіл, позашкільних та дошкільних навчальних закладів;

Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання

Контроль за правильним використанням грошових та матеріальних цінностей закладів освіти, своєчасністю господарських розрахунків.

Здійснення контролю за правильністю оформлення кошторисної документації на проведення поточних і капітальних ремонтів;

Організація обліку фінансово-господарської діяльності відділу освіти з урахуванням особливостей і технології оброблення облікових даних.

Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

Здійснення контролю за економним використанням матеріально-технічних ресурсів та енергоносіїв;

Напрями використання бюджетних коштів

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової 

документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими 

кошторисами

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського 

обслуговування

Усього

Рзом

1 214 800

1 640 100

Забезпечити комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, 

надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та 

забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

1 400 400



9. Перелік  регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

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

№ з/п КПКВК
Одиниця 

виміру

1 2 4

1.1. Усього

од.

од.

од.

тис.грн.

1.2. Усього

од.

од.

од.

1.3. Усього

од.

од.

2.1. Усього

од.

од.

од.

од.

тис.грн.

2.2. 0611161

од.

2.3. 0611161

од.

3.1. 0611161

од.

од.

од.

од.

тис.грн.

3.2. 0611161

од.

3.3. 0611161

од.

ПОГОДЖЕНО

кількість груп централізованого господарського 

обслуговування

кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник розрахунок

кількість установ, які обслуговує 1 працівник

обсяги видатків 

 - спеціалістів

мережа закладів та установ освіти 

міста Славути

5,0

1

17

5

мережа закладів та установ освіти 

міста Славути

151

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

11,0

1

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із 

затвердженими кошторисами

кількість закладів, які обслуговує централізована 

бухгалтерія

показники продукту

26

Кошторис на 2019р., План 

асигнувань на 2019р., довідки про 

зміни до  кошторису

всього-середньорічне числа штатних одиниць, в т. ч.

"Зведення планів по мережі, 

штатах і контингентах установ, що 

фінансуються з місцевих бюджетів 

на 2018рік"

розрахунок

мережа закладів та установ освіти 

міста Славути

показники затрат

обсяги видатків 

розрахуноккількість установ, які обслуговує 1 працівник

(підпис)

Ю.М.Долішна  

Кошторис на 2019р., План 

асигнувань на 2019р., довідки про 

зміни до  кошторису

(підпис)

20

Е.М.Перепелиця

Значання показникаДжерело інформації

6

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

"Зведення планів по мережі, 

штатах і контингентах установ, що 

фінансуються з місцевих бюджетів 

на 2019рік"

995кількість особових рахунків

всього-середньорічне числа штатних одиниць

кількість складених звітів працівниками бухгалтерії

1 214 800

11,0

показники затрат

кількість централізованих бухгалтерій

Назва показника

3

показники ефективності

показники продукту

показники ефективності

Усього

Разом

90

10,0

26

Найменування місцевої/регіональної програми 

Забезпечитикомплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг

15,0

кількість установ, які обслуговуються групами 

централізованого господарського обслуговування

показники продукту

мережа закладів та установ освіти 

міста Славути
1

1 640 100

 - робітників

показники затрат

кількість навчальних закладів

всього штатних одиниць, в т.ч.

1 400 400

1,5

"Зведення планів по мережі, 

штатах і контингентах установ, що 

фінансуються з місцевих бюджетів 

на 2019рік"

9,0

610

 - адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до 

педагогічного персоналу 
7,0

кількість дітей, які обстежені працівниками ІРЦ

обсяги видатків 
Кошторис на 2019р., План 

асигнувань на 2019р., довідки про 

зміни до  кошторису

 - робітників

Начальника фінансового управління виконавчого                         

комітету Славутської міської ради

Начальник управління освіти 

виконавчого комітету Славутської 

кількість дітей, на одного працівника ІРЦ 153

показники ефективності



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти  виконавчого комітету Славутської  міської ради 
(КПКВК МБ)

2. 0610000 Управління освіти  виконавчого комітету Славутської  міської ради 
(КПКВК МБ)

3. 0611162 0990
(КПКВК МБ) (КФКВК)

1

4.
гривень

у тому числі загального фонду - гривень

та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Мета бюджетної програми

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

8. Напрамки використання бюджетних коштів
(грн.)

№ з/п Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 10 900

10 900 - -

9. Перелік  регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

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

№ з/п КПКВК
Одиниця 

виміру

1 2 4

4.1 0611162

тис.грн.

4.2 0611162

дит.

4.3 0611162

грн

ПОГОДЖЕНО

Е.М.Перепелиця

Наказ  управління освіти виконавчого комітету Славутської 

міської ради від 25.01.2019р. №12 аг

Наказ  фінансового управління виконавчого комітету 

Славутської міської ради від 25.01.2019 року №3а

5

Начальник управління освіти виконавчого 

комітету Славутської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

10 900

(підпис)

Ю.М.Долішна  

(підпис)

Начальника фінансового управління 

виконавчого комітету Славутської міської ради

Рішення сесії міської ради  від 18.12.2018р. № 15-36/2018 «Про затврдження бюджету міста Славути на 2019 рік»

Значання показника

Разом

Назва показника

6

Джерело інформації

Найменування місцевої/регіональної програми 

Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування

 Інші програми та заходи у сфері освіти

10 900
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних 

асигнувань

3

Напрями використання бюджетних коштів Рзом

10 900

середньорічна кількість одержувачів допомоги
Листи від служби у справах дітей м. 

Славути 
6

показники затрат

середній  розмір допомоги розрахунок 1810

Кошторис на 2019р., План асигнувань 

на 2019р., довідки про зміни до  

кошторису

10 900,0

показники продукту

обсяг видатків 

показники продукту

Усього

 "Порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. № 823

Забезпечення виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку

Завдання 
Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування в розмірі передбаченому законодавством.

 Закону України "Про охорону дитинства", стаття 25

10 900

Усього



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 0600000 Управління освіти  виконавчого комітету Славутської  міської ради 
(КПКВК МБ)

2. 0610000

(КПКВК МБ)

3.
0615031 0810

(КПКВК МБ) (КФКВК)

4.
гривень

у тому числі  загального фонду - гривень

та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України  (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)

Закон України  "Про Державний бюджет України" на 2018 рік,  від 07.12.2017р №2246 -VIII

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;

Закон України “Про фізичну культуру і спорт” №3809-ХІІ від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями

6. Мета бюджетної програми:

7. Завдання бюджетної програми

№ 

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

8. Напрамки використання бюджетних коштів
(грн.)

№ 

з/п
Загальний фонд Спеціальний фонд

у тому числі бюджет 

розвитку
Рзом

1 2 010 000 58 000 2 068 000

2 010 000 58 000 0 2 068 000

9. Перелік  регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0 0 0

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

№ 

з/п
КПКВК

Одиниця 

виміру
1 2 4

0615031

1 од.

2 грн.

3 осіб

4 осіб

Напрями використання бюджетних коштів

Усього

Найменування місцевої/регіональної програми 

Мережа установ та закладів управління 

освіти на 2018-2019рік 

показники затрат:

5

Джерело інформаціїНазва показника

формування спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для успішної діяльності в обраному виді спорту;

 засвоєння техніки і тактики обраного виду спорту;

Розвиток здібностей учнів в обраних видах спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного 

оздоровлення, підготовка спортивного резерву до збірних команд.

забезпечення необхідного рівня розвитку рухових якостей, можливостей функціональних систем організму, що несуть основне навантаження в обраному виді спорту;

здобуття теоретичних знань і практичного досвіду, потрібних для успішної тренувальної та змагальної діяльності;

Усього

Завдання 

забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, 

виховання належних моральних і вольових рис особистості;

фізична підготовка, зміцнення здоров’я учнів засобами фізкультури і спорту;

Значення показника

кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

2 068 000

ПАСПОРТ

кількість штатних працівників комунальних дитячо - юнацьких 

спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету

у тому числі тренерів.

2 010 000

формування теоретичних і практичних навичок суддівства з обраного виду спорту.

3

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / 

бюджетних асигнувань 2 068 000

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

6

21

10

1

Управління освіти  виконавчого комітету Славутської  міської ради 

обсяг витрат на комунальних утримання дитячо-юнацької 

спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету

Кошторис на 2019 рік 

Штатний розпис на 2019 рік

Тарифікаційний список  на 2018-2019 рік

бюджетної програми місцевого бюджету  на 2019 рік

Наказ управління освіти виконавчого комітету Славутської міської 

ради від 25.01.2019р. №3а/12 аг

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Славутської 

міської ради від 25.01.2019 року № 3а/12аг

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

58 000

Рішення сесії міської ради  від 18.12.2018р. № 15-36/2018 «Про затврдження бюджету міста Славути на 2019 рік»

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання  запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"



№ 

з/п
КПКВК

Одиниця 

виміру
1 2 4 5

Джерело інформаціїНазва показника Значення показника

3 6

- 0615031

5 од.

6 од.

- 0615031

7 грн.

8 грн.

9 грн.

- 0615031

10 осіб

11 осіб

12 %

Е.М.Перепелиця

ПОГОДЖЕНО

Ю.М. Долішна

(підпис)

(підпис)

середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-

юнацькій спортивній школі , видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, 

Виконанння спортивних  нормативів 1

26

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

6286

96

Розрахунково

(збільшення кількості учнів у поточному 

році / кількість учнів в минулому році) 

Показники ефективності:

Динаміка росту кількості учнів дитячо-юнацької 

спортивної школи, видатки на утримання якої 

здійснюються з бюджету,  порівняно з минулим роком

Показники якості:

250

Показники продукту:

98476

4992

329

результати спортивних регіональних 

змагань

кількість підготовлених у комунальних дитячо- юнацьких 

спортивних школах, видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / 

кандидатів у майстри спорту України

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету ДЮСШ, які здобули призові 

місця в регіональних спортивних змаганнях

кількість груп

Мережа позашкільних закладів н

2018-2019р. 

Начальник  управління освіти виконавчого 

комітету Славутської міської ради

Начальник фінансового управління виконавчого комітету 

Славутської міської ради

Розрахунково

(обсяг витрат / кількість працівників)

Розрахунково

(обсяг витрат на оплату праці / кількість 

працівників)

Розрахунково

(видатки на навчально-тренувальну 

роботу / кількість учнів)

середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької 

спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з 

бюджету, з розрахунку на одного працівника
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької 

спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з 

бюджету, 


