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Ольга МАТЮШИНА 

Шановна пані Ольго!

У Департаменті молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) на виконання 
доручення заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченка від 15.12.2021 №6770(з) 
розглянуто Ваш інформаційний запит від 14.12.2021 щодо планування фінансування на 
2022 рік Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Ринг» (далі – КДЮСШ 

«Ринг»).
За результатами розгляду в межах компетенції, з урахуванням наданої інформації 

від КДЮСШ «Ринг», відповідно до кожного пункту поставленого питання 
повідомляємо.

 У період підготовки проекту бюджету міста Києва на 2022 рік КДЮСШ «Ринг» 
надає до Департаменту молоді та спорту, головного розпорядника бюджетних коштів, 
пропозиції з обґрунтованими розрахунками. Під час визначення обсягів видатків на 
утримання та навчально-тренувальну роботу КДЮСШ враховується об'єктивна потреба 
в коштах даної установи, виходячи з її основних  показників, а саме календарного плану 
спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів 
на 2022 рік. На 2022 рік КДЮСШ «Ринг» доведені видатки в сумі 17 380,2 тис. грн.

Відповідно до Статуту керівництво КДЮСШ «Ринг» самостійно розподіляє 
затверджені планові призначення, визначаючи пріоритетні напрямки своєї діяльності та 
забезпечує ефективне, результативне і цільове їх використання. 

Водночас повідомляємо, що Департамент здійснює фінансування КДЮСШ 

«Ринг», у якій функціонує 5 видів спорту, проте інформація по ХК «Бульдоги» 
по дітям 2011 р.н. відсутня.
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Зокрема звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених  
наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, у звіті виконання 
Паспорта бюджетної програми показник витрат на одного вихованця ДЮСШ ведеться з 
розрахунку витрат за бюджетний період. 

Звернення О. Трикоз до ДЮСШ «Крижинка» на опрацювання не направлялося.

З повагою

Заступник директора Департаменту                                        Леся ЯРЕМІЙЧУК


