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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

17.06.2021 № 84/01-08_________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 .____________ 0600000____________  Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради_________________________  _______ 41625530
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0610000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ ОКСМС Перечинської міськради______________________
(найменування відповідального виконавця)

41625530
(код за ЄДРПОУ)

3. _________ 0614030_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 4030_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0824__________  Забезпечення діяльності бібліотек______________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видаткі в та кредитування бюджету) видаткі в та кредитування місцевого бюджету)

0750500000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 919 409,00 гривень, у тому числі загального фонду 919 409,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

V
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" №22/95-ВР від 
27.01.1995 року; Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ 
Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Рішення 2 пленарного засідання 2 сесії Перечинської 
міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020р. №74 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік"(із змінами)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування,загальну доступність до інформації та культурних цінностей,що зберігаються,надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформаціїта культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми



Завдання

І
№ з/п

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування,загальну доступність до 
інформації та культурних цінностей,що зберігаються,надаються в тимчасове користування 
бібліотеками

918 409,00 0,00 918 409,00

2 Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації 1 000,00 0,00 1 000,00
УСЬОГО 919 409,00 0,00 919 409,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

І 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 7,00 0,00 7,00

середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 8,00 0,00 8,00
кількість установ (бібліотек). од. мережа 1,00 0,00 1,00

продукту
число читачів тис.чол. звітність 2 000,00 0,00 2 000,00

бібліотечний фонд тис. примірників звітність 28,00 0,00 28,00
тис.грн. звітність 130,53 0,00 130,53

поповнення бібліотечного фонду тис. примірників звітність 0,02 0,00 0,02
тис.грн. звітність 0,49 0,00 0,49

списання бібліотечного фонду гис. примірників звітність 0,22 0,00 0,22
тис.грн. звітність 0,03 0,00 0,03

кількість книговидач од. звітність 20 000,00 0,00 20 000,00
ефективності

кількість книговидач на одного працівника (ставку). од. звітність 5 000,00 0,00 5 000,00
середні витрати на придбання одного примірника книжок грн. розрахунок 22,00 0,00 22,00

якості
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді 

відповідно до фактичного показника попереднього періоду
відс. розрахунок 0,00 0,00 0,00

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду

відс. розрахунок 0,00 0,00 0,00



іачальник

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Перечинської міської ради



Ольга Барзак
(ініціали/ініціап, прізвище)

Ганна Головей
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

©

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

17.06.2021_____________ № 84/01-08_________________________

1 .____________ 0600000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради_______________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41625530
(код за ЄДРПОУ)

2. _________ 0610000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

41625530
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611061
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1061 0921

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти______________________________________

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

0750500000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 1 000 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про 
паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 
10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон 
України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIIІ "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІУ із змінами і доповненнями; Закон України "Про 
Державний бюджет України на 2021 рік"(із змінами), Рішення 2 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020р. №74 "Про бюджет міської 
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)__________________________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

І Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Капітальний ремонт даху Сімерської гімназії Перечинської міської ради Закарпатської 

області по вул. Карпатська 79 в с.Сімер Ужгородського району
0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

УСЬО ГО 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат
гімназії од. мережа 0,00 1,00 1,00

Капітальний ремонт даху Сімерської гімназії Перечинської міської 
ради Закарпатської області по вул.Карпатська 79 в с.Сімер 

Ужгородського району
грн. кошторис 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

продукту
Кількість дітей, що відвідують заклад,в якому проводиться 

капітальний ремонт
осіб мережа 0,00 207,00 207,00

ефективності
Середні витрати на одну дитину грн. розрахунок 0,00 4 831,00 4 831,00

якості
рівень готовності об'єктів до виконання будівництва відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.06.2021 № 84/01-08________________________

_________ 0600000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради_____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41625530
(код за ЄДРПОУ)

2. _________ 0610000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту_____________________
(найменування відповідального виконавця)

41625530
(код за ЄДРПОУ)

3. _________ 0611010_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

___________ 1 0 1 0 ___________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________0910__________  Надання дошкільної освіти______________ ____________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

0750500000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 447 483,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 770 892,00 гривень та

спеціального фонду- 676 591,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про 
паспорти бюджетних програм”, від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 
10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон 
України від 5 вересня 2017 року № 2145-УІП "Про освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту" № від 11.07.2001 № 2628-ИІ із змінами і доповненнями; Закон України "Про 
Державний бюджет України на 2021 рік" (із змінами), Рішення 2 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради УІИ скликання від 24 грудня 2020р. №74 "Про бюджет міської 
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік"(із змінами)________________________________________________________________________________________________________________________

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

№  з/п Ціль державної політики

2 реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н апрям и використання бю дж етних кош тів Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей 12 766 892,00 676 591,00 13 443 483,00
2 Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації 4 000,00 0,00 4 000,00

УСЬОГО 12 770 892,00 676 591,00 13 447 483,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 56,56 0,00 56,56

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний розпис 6,00 0,00 6,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 5,00 0,00 5,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 68,95 0,00 68,95

кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 5,00 0,00 5,00
кількість груп од. мережа 21,00 0,00 21,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 136,51 0,00 136,51
продукту

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб мережа 450,00 0,00 450,00
ефективності

діто-дні відвідування днів мережа 49 980.00 0,00 49 980,00
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. розрахунок 32 600,00 0,00 32 600,00

якості
кількість днів відвідування од. розрахунок 111,00 0,00 111,00
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