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Звіт головного розпорядника бюджетних коштів відділу освіти
виконкому Саксаганської районної у місті ради по дитячо-юнацьким
спортивним школам за 4 місяці 2017 року.
Вже більше 30- ти років у районні працюють комунальні позашкільні заклади
«Дитячо – юнацькі спортивні школи №8 та №10». Робота Дитячо-юнацьких
спортивних шкіл направлена на надання фізкультурно-оздоровчих послуг всім
верстам населення.
Головною метою їх діяльності є фізичний розвиток, спортивна підготовка та
організація змістовного дозвілля дітей, підлітків, молоді та інших верст населення.
Головним завданням Дитячо-юнацьких спортивних шкіл №8 та №10 є:
- підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної
підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами;
- реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти та
виховання;
- гармонійний розвиток особистості;
- фізична підготовка;
- зміцнення здоров’я засобами фізичної культури і спорту;
- вдосконалення їх здібностей в обраному виді спорту.
Учні прийняті до Дитячо-юнацьких спортивних шкіл №8 та №10 мають
право: на одержання належних умов для якісної спортивної підготовки, приймати
участь у конкурсному відборі на черговий етап спортивної підготовки, виступати
за ДЮСШ на змаганнях, користуватися спортивними спорудами та інвентарем.
Так, станом на 01. 01. 2017 р. в Дитячо-юнацьких спортивних школах №8 та
№10 працює 105 групи, в яких задіяні 1241 учнів, з них в:
- ДЮСШ №8 - 62 груп - 735 учня;
- ДЮСШ №10 - 43 груп – 506 учнів.
Формування бюджету за 2017 рік по Дитячо-юнацьких спортивних школах
№8 та №10 здійснюється згідно нормативних документів:
- Закон України про державний бюджет України за 2017 рік від 21 грудня
2016 року № 1801 – VІII;
- постанови КМУ "Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
від 28 лютого 2002 р. № 228;
- постанова КМУ № 197 від 27. 03. 2013 року "Про підвищення оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
- наказ Міністерства молоді та спорту України від 30. 07. 2013 року № 37
"Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних
шкіл";

- рішення ІХ сесії VII скликання Саксаганської районної у місті ради "Про
районний у місті бюджет на 2017 рік" № 99 від 23 грудня 2016 року.
В основу розрахунку обсягів доходів і видатків покладено більш соціально
захищені показники, це: фонд оплати праці, нарахування на заробітну плату,
оплата комунальних послуг та енергоносіїв та видатки з підготовки спортсменів
до змагань з різних видів спорту.
На протязі січня – квітня місяців 2017 році на утримання двох Дитячоюнацьких спортивних шкіл №8 та №10 спрямовано 3 млн. 888 тис. 730 грн.
Обсяг видатків за 4 місяці 2017 року для Дитячо-юнацьких спортивних шкіл
№8 та №10 склав 3 млн. 759 тис. 503 грн.
Протягом 4 місяців звітного періоду недофінансування або перевитрат
захищених першочергових статей в цілому по Дитячо-юнацьким спортивним
школам №8 та №10 не було.
Видатки за 4 місяці 2017 року витрачено на:
- оплату праці з нарахуваннями працівників – 2 млн. 372 тис. 206 грн.
Заробітна плата працівникам виплачувалася в повному обсязі і своєчасно, з
урахуванням підвищення посадових окладів.
Штатна кількість працівників у 2017 році склала 137,75 посад.
- на оплату послуг, крім комунальних було спрямовано 5 тис. 765 грн.;
- на оплату відрядження та змагань спортсменів з різних видів спорту було
витрачено коштів у розмірі 66 тис. 711 грн.
Протягом 4 місяців 2017 року оплата за спожиті енергоносії та комунальні
послуги здійснювалась відповідно до рахунків, наданих постачальником згідно
затверджених лімітів, на суму - 117 тис. 373 грн.
У тому числі :
- на оплату спожитого тепла витрачено 974 тис. 626 грн.
- на оплату водопостачання та водовідведення витрачено 28 тис. 416 грн.
- на оплату електроенергії витрачено 310 тис. 410 грн.
На інші поточні видатки (на сплату земельного податку) зі спеціального
фонду було спрямовано 868 грн.
На проведення капітальних ремонтів за рахунок спеціального фонду
бюджету направлено коштів у розмірі 3 млн. 138 тис. 915 грн. За рахунок коштів
Бюджету розвитку було здійснено капітальний ремонт приміщень та стін
плавального басейну, капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків,
заміна система каналізації, облицювальні роботи, капітальний ремонт роздягалень
та електричного освітлення, підвісної стелі басейну, капітальний ремонт стелі
приміщень плавального басейну та роздягалень.
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