
№

1.

2.

3.

2 Створення та вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в області

2 160 000,00

Спеціальний фонд

Забезпечення виплати грошових винагород видатним спортсменам і тренерам за зайняті 

призові місця в офіційних змаганнях та інші стимулюючі виплати

1 100 000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ/розпорядчий документ

Розвиток фізичної культури та спорту

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 760 000,00

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

1

1

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

6 860 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

0,00 2 160 000,00

Ціль державної політики

5

гривень та

гривень.спеціального фонду-

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "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", рішення обласної ради від 17.12.2020 № 60 "Про Регіональну 

програму розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки", рішення обласної ради від 23.12.2021 № 527 "Про обласний бюджет на 2022 рік"

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

№ з/п

1

1

3 4

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд№ з/п

5062 0810

0610000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації 44216778
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

07100000000
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0615062

26.01.2022 61

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

44216778
(код за ЄДРПОУ)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

3

4

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

Покращення житлово-побутових умов шляхом придбання житла учасникам Паралімпійських ігор- членам національних збірних команд України

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2



грн.

календарний план заходів

150000

1500000 0 1500000

обсяг витрат на щорічне проведення спартакіад, традиційних 

спортивних змагань серед ветеранів спорту,  забезпечення 

підготовки та участь збірних команд області у чемпіонатах, кубках 

України серед ветеранів спорту

0 150000

обсяг витрат для відзначення грошовими винагородами обласної 

ради та облдержадміністрації кращих спортсменів області - 

переможців та призерів державних і міжнародних змагань, їх 

тренерів

400000 100000 500000

грн.

календарний план заходів

0

обсяг витратна забезпечення екіпірування збірних команд області та 

їх тренерів єдиною спортивною формою, взуттям, інвентарем, 

обладнанням та медикаментами
грн.

календарний план заходів

обсяг витрат на проведення місцевих спартакіад, обласної 

спартакіади допризовної молоді, забезпечення підготовки та участі 

збірної команди області у Всеукраїнській спартакіаді серед 

допризовної молоді, передбачивши її належне забезпечення та 

екіпірування

грн.

календарний план заходів

70000 0 70000

0

обсяг витрат на підготовку та участь команд-майстрів з ігрових видів 

спорту  у спортивних змаганнях вищого рівня, передбачивши їх 

належне забезпечення спортивною екіпіровкою, ігровою формою та 

інвентарем

грн.

календарний план заходів

600000 0 600000

0

грн.

календарний план заходів

660000 0 660000

0 1

0

обсяг витрат на створення умов для належного кадрового 

забезпечення галузі фізичної культури та спорту області. Здійснення 

оплати за навчання студентів із числа провідних спортсменів області 

у закладах вищої освіти

грн.

календарний план заходів

400000 0 400000

6 860 000,00Усього 5 760 000,00 1 100 000,00

0
кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця

од.
календарний план заходів

1

2
Витрати спрямовані на реалізацію інших заходів, передбачених Програмою розвитку 

фізичної культури і спорту в області
2 000 000,00 100 000,00

6 860 000,00УСЬОГО 5 760 000,00 1 100 000,00

Джерело інформації

2

2 100 000,00

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

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

4

1 54

Загальний фонд

1 затрат

0

обсяг витрат на виплату щомісячних стипендій облдержадміністрації 

і обласної ради для талановитих, перспективних спортсменів області

1 Регіональна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки 5 760 000,00 1 100 000,00

Спеціальний фонд Усього

53

6 860 000,00

Одиниця 

виміру
Показники

6 7

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

4
Придбання квартири для члена національної збірної команди України з фехтування на 

візках 
1 000 000,00

1 600 000,00 0,00 1 600 000,00

0,00 1 000 000,00

3

Надання фінансової підтримки Фізкультурно-спортивному товариству "Динамо" та 

Комунальному некомерційному підприємству "Цент спортивної медицини, санології та 

фізичної реабілітації" Закарпатської обласної ради



наказ

кількість проведених медичних оглядів од.

од.

проведення медичних оглядів членів збірних команд області, 

вихованців закладів фізичної культури і спорту обласного 

підпорядкування до участі у змаганнях з видів спорту національного 

рівня

грн.

надання фінансової підтримки обласним осередкам всеукраїнських 

фізкультурно-спортивних товариств

внутрішній облік 2963 0

35

кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова 

підтримка з бюджету 

мережа розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів 1

календарний план заходів

1200000 0

кількість спортсменів, що отримують стипендію

1571

2963

0

12 0

73

якості

0
середній розмір витрат на проведення інших заходів з розвитку 

фізичної культури і спорту

0 730

динаміка витрат для створення та вдосконалення необхідних умов 

для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в області  

порівняно з попереднім роком

відс.

річний звіт

0
динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери), порівняно з 

минулим роком
відс.

внутрішній облік
-9 0 -9

4

15000

405
розрахунок

грн.

грн.
накази про проведення заходів

15000 0

405

0 7500

20000 0 20000

середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного 

отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) грн.

наказ

1571 0

0 середній розмір видатків на оплату за навчання одного студента грн. накази про проведення заходів

середня вартість одного медичного огляду

7500

середньомісячний розмір стипендії для одного отримувача 

(спортсмени, тренери) грн.

12

3 ефективності

0 кількість інших заходів з розвитку фізичної культури і спорту од. накази про проведення заходів

1 0од.
накази про проведення заходів

наказ 35

1

0

кількість збірних команд області, які забезпечені єдиною 

спортивною формою, взуттям, інвентарем, обладнанням та 

медикаментами, спеціальним спортивним обладнанням та 

устаткуванням

од.

накази про проведення заходів

10 0 10

0
кількість команд-майстрів з ігрових видів спорту, що беруть участь  

у спортивних змаганнях вищого рівня

200

0

кількість студентів державних вузів із числа провідних спортсменів 

області, працівників галузі області, навчання яких оплачується осіб

накази про проведення заходів

20 0 20

0
кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери)

осіб
накази про проведення заходів

200 0

0 200000

2 продукту

1200000

календарний план заходів

0
обсяг витрат на проведення традиційних в області спортивних 

змагань з видів спорту за участі іноземних команд грн.
календарний план заходів

200000

календарний план заходів
грн.

180000 1000000 11800000 обсяг витрат на інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту грн.

0 400000

осіб 0

0 1

400000

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

10.02.2021

Директор департаменту фінансів

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту
(підпис)

Мар'яна МАРУСИНЕЦЬ



М.П.

(Дата погодження)


