
ЗАТВЕРДЖЕНО
Пак,-5 Міністерства фінансів України 
26 серпня 20 і 4 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 07.08.2019 року №  336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту 
Перечинської міської ради

(найм енування головного розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету)

від 19.10.2020 року №91/01-08

! (16000(10 Відділ освіти, культури, сім"

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 41625530

2.
(КПКВК МБ) 

0610000 Відділ освіти, культури, сім"
(найменування головного розпорядника) 

ї, молоді та спорту Перечинської міської ряди
(код за ЄДРПОУ) 

41625530

3

(КПКВК МБ) 

0610160 0160

(найменування відповідального виконавця)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

(код за ЄДРПОУ) 

7505000000селищах, селах,оо єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) КТПКВК МБ (КФКВК)І (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 638 483 гривень, у тому числі загального фонду 2 620 483 гривень та спеціального фонду 18 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюдже тний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.1 2.2002р. № 1098 "Про 
паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 
01.01.2010р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"», 
«Про зат вердження складових програмної класифікації видат ків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон 
України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту”; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про 
дошкільну освіту" № від 1! .07.2001 №> 2628-111 із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення 1 пленарного засідання 12 сесії 
Перечинської міської раді; VII скликання від 05 грудня 2019р. №689 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік"(із змінами).

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

№> з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання в Перечинській об’єднаній територіальній громаді

7. Мета бюджетної програми



лгж янеж л пгужукоігпшя и:і чйиих чакоіюч-інс.твом повноважень

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 ______|Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень ____ ■

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 25)7483.00 18000,00 2635483,00

2 Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації 3000,00 3000,00

Усього 2620483,00 18000,00 2638483,00

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

N з/п Назва регіональної цільової програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість штатних одиниць од. штатний розпис на 01.01,2020р. 11 11
інформатизація у сфері освіти гра затверджено кошторисом на 

2020 рік 3000,00 3000,00

2 продукту
кільк.отриманих листів,зверн.,заяв,скарг од. журнал реєстрації 

вх.коросііоїшсішп (звітність за 
2019рік)

16)0 1610

-

кількість прийнятих нормативно-правових 
актів

од. журнал реєстрації 
них.кореспонденції, реєстрації 
наказів (змі ї ністі» за 2019рік)

1540 1540



3 фектішності 0
кількість викон. янетів.зверн.,заявхкарг 

на одного працівника
од. розрахунок (відношення 

отриманих звернень, скарг до 
кількості шт. один.)

146 146

кіл; кість прийнятих нормативно-правових 
актів на одного працівника

од. розрахунок (відношенню 
отриманих звернень, скарг до 

кількості ші. один.)
140 140

середні витрати на одного працівника тис. грн. розрахунок відношення обсягу 
фінансування до кількос;: 

штатних одиниць
240 240

4 якості 0
відсоток вчасно виконаних завдань, 

листів, скарг
% розрахунок

100 100

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
Перечинська міська гала
Перечинський лрськиіі голова

. —

Дата погодженії»
М. П. , Р

0.1. Барзак
(ініціали і прізвище)

1.М. Погоріляк
(ініціали і прізвище)

к од



ЗАТВКІ’ДЖННО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 201-І року М* 836 
(у редакції наказу 
Мініск-рс: ь.і фінансів України 
від 07.08.20і У року Ке 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
1 Іаказом
Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту 
Персчинської міської ради

(найм енування головного розпорядника кош тів м ісцевого бюджету')

від 19.10.2020 року №91/01-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

І. 0600000 Відділ освіти, культур,и. сім’ї, молоді та спорту Персчинської міської ради 41625530

2.
(КГІКВК МБ) 

0610000
(найменування головного розпорядника) 

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинськоїміської ради
(код за ЄДРПОУ) 

41625530

3
(КПКВК МБ) 

0611010
(найменування відповідального виконавця) 

1010 0910 Надання дошкільної освіти
(код за СДРГЮУ) 

7505000000
(КПКВК МБ) КТЛКВК МБ (КФКВК)Ї (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 14 085 388 гривень, у тому числі загального фонду 13 115 347 гривень та спеціального фонду 970 041 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», і Іаказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про 
пас пор л; бюджетних програм”, від 26.08.2014 року № 836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 
10.07.2 !7р № 992 «Про затвердження Типового перелік) бюджетних програм і ретультативиих 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 № 2345-УШ "Про освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту" № від і 1.07.2001 № 2628-111 із змінами і доповненнями; Закон України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення 1 пленарного засідання 12 сесії Персчинської міської ради VII скликання від 05 грудня 2019р. №>689 "Про бюджет міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" (із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/и Ціль державної політики

1
реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти; забезпечення 
необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти: збільшення відсотка охоплення дітей дошкільними навчальними закладами; модернізація 
змісту дошкільної освіти: підвищення якост і підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів

7. Мста бюджетної програми

надаї ні я дошкільної освіти дошкі. іьпими навчальними закладами



8. Завдання бюджетної програми

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5

І
забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні 

дошкільної освіти та виховання дітей 13 Ш  347,00 970041,00 140X13X8,00

2 забезпечення ви копання завдань з інформатизації освіти
4000,00 4000,00

Усього 13115347,00 970041,00 14085388,00

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

N з/п Назва регіональної цільової програми та підпрограми» загальний фонд спеціальний фонд разом

1 7 3 4 5

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники Одиниця
виміру

Джер є; іо і і і форм оції Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 Показник затрат

кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа на 2020 рік в 6
кількість груп од мережа на 2020 рік 23 23

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од штатний розпис на 01.01.2020 р.
56,56 56,56

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од штатний розпис на 01.01.2020 р.
6 6

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од штатний розпис па 01.01.2020 р. 5 5

середньорічне число штатних одиниць 
робітникв

од штатний розпис на 01.01.2020 р.
68.95 68.95



всього - середньорічне число ставок 
штатних одиниць

од штатний розпис на 01.01.2020 р. Р б
!

136,51

і нформатизація освіти гри затверджено кошторисом на 
2020 рік • 4000,00 4000.00

2 Показники її роду кту

КІЛЬКИ ' сй, ідо відвідують доти :
заклади

осіб мережа н:і 2020 рік 446 446

кількістьзакдадівг охоплених проектами 
інформатизації освіти

од. мережа на 2020 рік 6 6

3 Показник'»! фск'гивності

середні витрати на перебування 1 дитини 
в дошкільному закладі

гри. розрахунок (відношення заг. 
суми витрат до заг. кількості 

иітен)
31382 31582

діто-дкі відвідування гне. дітоднів розрахунок 59,8 59,8
середні витрати на забезпечення 

виконання завдань з інформатизації па 
один заклад

грн. розрахунок
667 667

4 Показники якості

кількість днів відвідування од розрахунок (відношення діто
днів до кількості дітей, ІДО 

відвідують дошкільні заклади)
134 134

відсоток охоплення ді тей дошкільною 
освітою

% розрахунок (відношення діто
днів до кількості дітей, що 

відвідують дошкільні заклади)
87 87

відсоток охоплення закладів освіти 
проектам и інформатизації

% розрахунок
100 100

>І:ші погоджений 
М. II.

Ч підпис) (ініціали і прізвище)



\ ЗАТВЕРДЖЕНО
: !ак:аз Міністерсз г: «сів Україна
26 серпня 20! 1 року К« 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту 
Перечинської міської ради

(найменування головної о розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету)

від 19.10.2020 року №91/01-08

0600000 
(КПКВК МБ) 

0610000 
(КПКВК МБ)

0611020

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді т а спорту Перечинської міської ради______________________________________
(найменування головного розпорядника)

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

Наданая загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),

1020 0921 . . . . .спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

41625530
(код за ЄДРПОУ) 

41625530 
(код за ЄДРПОУ)

7505000000

(КПКВК МБ) КТПКВК МБ (КФКВК)І (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обся ; бюджетних при значень / бюджет них асигнувань 37 953 524 і ; нвень, у т о ііу числі загального фонду 37 403 50° гривень та спеціального фонду 550 015 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бю г а є  гний кодекс України, Закон У країни «1 Іро місцеве самоврядування в Україні», Наказ Minie герства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "1 Іро 
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. Хя 992 Про гвс] їжсння Типового переліку бюджетних програм і результативних :юказників 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 Ха 793 із змінами і доповненнями, Закон 
України від 5 вересня 2017 року Ха.2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 Хе 651 -XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про 
Державний бюдже г України на 2020 рік". Рішення 1 пленарного засідання 12 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 05 грудня 2019р. №689 "Про бюджет міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік"(із змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Хі> з/п Ціль державної політики

1
реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного вік\ на здобуття шкільної освіти; забезпечення 
необхідних умов функціонування і розвитку системи шкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

забезпечення палання п о с л у г  з  загальної середньої о с в і т и  в  денних загальноосвітніх закладах



8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
Ь’.-'.Оі'ЧПСЛК'МНЯвчення надання послу;- з ;ага;іьпої середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

9. Н апрями в и т о р т т а и н я  бюджетних кош ті»
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

1
забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних 

загальноосвітніх закладах 37397509,00 302534,00 37700043,00

забезпечення виконання завдань з інформатизації освіті* бооо.оо ! 6000,00
Капі лишний ремонт частини даху та приміщень актового залу Переч и нсь кого 

ліцею Пере1!енської міської ради Закарпатської обл.по вул.Ужаиська,9 в 
м. Перечнії

224 81,00 22481,00

3
Освітня сум вен ці я з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 

обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти 225000,00 225000,00

Усього 37403509,00 550015,00 37953524,00

10. Перелік міеиевмх/регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми
гривень

N з/п Назва регіональної цільової програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 -> 4 5 6 7
і Показник затрат

кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа на 2020 рік 6 6
загальоноосвітні школи 1-І}] ст. од мережа на 2020 рік 1 1

загальоноосвітні школи 1 сі. од мережа на 2020 рік 1 1
загальоноосвітні школи 1-1 і ст. од мережа на 2020 рік 3 3

гімназії од мережа на 2020 рік 1 1
кількість класів (за ступенями шкіл) у 

тому числі:
од. мережа іга 2020 рік 76 76



загальоноосвітні школи і-111 ст. | од мережа на 2020 рік 32 32

од мережі на 2020 рік- 4 • 4

загальоноосвітні школи 1-11 ст. од мережа на 2020 рік зо ЗО
гімназії од мережа на 2020 рік 10 10

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од штатний розпис на 0і .01.202;) р. 164,69 164,69

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од штатний розпис на 0) .01.2020 р.
12,00 12,00

середньорічне число штатних одиниць ! од 
спеціалістів

штатний розпис на 01.01.2020 р. 1.00 1,00

побітниклп
од шга і ний розпис на 01.0) .2020 р. 57,65 57,65

всього - середньорічне число ставок 
штатних одиниць

од штатний розпис на 01.01.2020 р.
235,34 235,34

інформатизація освіти ірн затверджено кошторисом на 
2020 рі к 6000,00 6000,00

Капітальний ремонт частини даху та 
приміщень актового залу 1 Іеречинського 

ліцею Перечин.МР Зак.обллю 
вул.Ужанська,9 в м.Перечни 

(виготовлення робочого проекту та 
експертиза)

ірн затверджено кошторисом на 
2020 рік

0,00 22481,00 22481,00

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на придбання 

обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти

,рн затверджено кошторисом на 
2020 рік

0,00 225000,00 225000,00

2\ Показники продукту

кількість учнів (всього) у тому числі: осіб мережа на 2020 рік 1567 1567
загальоноосвітні школи 1-Ш ст. од мережа на 2020 рік 823 823

загальоиоосвітні школи І ст. од мережа на 2020 рік 40 40
загальоноосвітні школи 1-1) сг. од мережа на 2020 рік 484 484

гімназії од мережа на 2020 рік 220 220
кількість закладів, охоплених програмою 

інформатизації
од. мережа на 2020 рік 6,00 6,00

кількість закладів, охоплених капітальним 
ремонтом

од. мережа на 2020 рік 1,00 1,00

кількість закладів, охоплених придбанням 
обладнання для їдалень

од. мережа на. 2020 рік 1,00 1,00

3 і 1оказники фективноез і

- середньорічні витрати на на одного учня гри. розрахунок (відношення заг. 
суми витрат до заг. кількості 

учнів)
24221 24221



д:то-дні індвідуваиня | гне днів звітність за 2020 рік 188,60 188,60
середньорічні зміряти повязані 3 
інформатизацією на один заклад

гри. розрахунок
1000 1000

середньорічні виграти повязані з 
11роведеїшям ка!; іта; ьі юго ремо і іту

ірн розрахунок
2248 і 22481

середньорічні виграти па одного учня 
повязані з придбанням обладнання для

їдал ы і і

грн. розрахунок

28І 281

4 Показники якості

кількість днів відвідування днів розрахунок 120.00 120,00
відсоток охоплення учнів програмою

інформатизації
%

100,00 0.00

рівень готов її ості об’єктів до виконання 
капітальних робі7

%
100 100,00

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на придбання 

обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти

грн затверджено кошторисом на 
2020 рік

0,00 225000,00 225000,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:



26 серпня 2014 року ЛЬ 8.>о 
(у редакції наказу 
Міністсрстаа фінанси» У краї 
від 07.0S.2019 року Лї 336)

ЗАТВЕРДЖЫ Ю 
Наказом
Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

З

Перечинської міської рада!
(наіім еиукпьпя ічццц’.но; о розпорядника кош тів місці

від 19.10.2020 року №91/01-08
много бюджету')

0600000 Відділ освіти, культури, сім'

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 41625530
(КПКВК МБ) 

0610000 Відділ освіти, культури, сім'
(найменування головного розпорядника) 

ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(код за ЄДРПОУ) 

41625530
(КПКВК МБ) 

0614060 4060

(найменування відповідального виконавця)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

082» .дозвілля та інших клубних закладів

(код за ЄДРПОУ) 

7505000000

(КПКВК МБ) КТГІКВКМБ (КФКВК)І (найменування бюджетної програми) (код бюджету')

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань 654 822 гривень, у тому числі загального фонду 654 822 гривень та спеціального фонду 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування я Україні», Наказ Міністерст ва фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про 
паспорт и бюджетних програм", від 26.08.2014 року Кч 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"», «1 Іро 

; складових про) рамної класифікації яйла і кін та кредитування місцевих бюджетів», накат Мінфіну України від 20.09.2017 Ш  793 із змінами і доповненнями; Закон
'країни "і Іро Державний бюджет України на 2070 рік". Рішення 1 пленарне: о засідання 12 сесії Переч наської міської ради VII скликання від 05 грудня 2019р. Л'»689 "1 Іро бюдже і 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік"( із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми_____________
Л » з / п _______________________________________________________________Ціль державної політики

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації к у л ь т у р н о г о  дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
8. Завдання бюджет ної програми

N ч/п Завдання
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій



9. Напрями ВИК'ОрИГТЯння бюджетних коштів
гривонь

г ~
N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних
традицій 653822,00 653822,00

2 Забезпечення виконання завдань зі інформатизації у сфері культури
1000,00 1000,00

Усього 654822,00 0,00 654822,00

Пі. Перелік місідевиу/регіональннх програм. т о  виконуються у складі бюджетної програми

гривень

N з/п І Іазва реї іональної цільової програми га підпрограми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

Усього 0,00

»

ї ї .  Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний, фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
3 Показник затрат

кількість установ од. мережа на 2020 рік 1.00 1.00
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) керівних працівників
од штатний розпис на 01.01.2020 р 5,00 5,00

середньорічне число штатних одиниць од штатний розпис на 01.01.2020 р. 1,00 1,00
всього - середньорічне число ставок 

штатних одиниць
од штатний розпис на 01.01.2020 р. 6,00 6,00

видатки на забезпечення діяльності 
палаців, будйнків культури, клубів та 

інших закладів клубного гину

тис. грн. затверджено кошторисом на
2020 рік 0,00 0,00

видатки на забезпечення виконання 
завдань з інформатизації у сфері культури

тис. грн. затверджено кошторисом на 
2020 рік 1000,00 1000,00

2 Показники продукту

кількість заходів проведених закладами од звітність за попередній період 164 164



і _________________
КІЛЬКІСТЬ відвідувачів, усьот | осіб звітність за попередній період 1 і 535 11535

У ї. '!. бсЗлОППйВНО ос: б звітність за попередній період 1 1 159 11 159
. : }'с : о • ■ програм« 

інформатизації
ОД мережа на 2020 рік

1,00 1,00

3 110 К А і  ни кн феК* ГИ ВIIОС 1 і
середні витраті; на одного відвідувача гри. розрахунок 56,77 56,77

4 Показники нкості

динаміка збільшення відвідувачів у 
плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього 
непі пму

% розрахунок(план)
10,00 10,00 .

Начальник відділ}'

ПОГОДЖЕНО:
Перечшюька міська рада 
Перечинеький міський голова

К Л*

у
\



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України ^  
26 серпня 20 '4  року Ле 826 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 07.08.20і 9 року №  336)

З А і Н Н Р ДЖЕ Н О 
Наказом
Вцілілу освіти, культури, сім'ї, мололі та спорту 
Персчинської міської ради

( і іліімсі іу іввіни головного розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету)

від 19.10.2020 року №91/01-08

0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту П.еречинської міської ради_________ 41625530

З

(КПКВК МБ) 
0610000 

(КПКВК МБ)

0615031

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти, кул іурн, Сім'ї, молоді та спорту Перечкнської міської ради

(код за ЄДРПОУ) 
41625530

5031

(найменування відповідального виконавця)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл0810

(код за ЄДРПОУ) 

7505000000

(КПКВК МБ) К'ГПКВК МБ (КФКВК)І (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 711 862 гривень, у тому числі загального фонду 1 379 940 гривень та спеціального фонду 331 922 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 
23.11,2016р. № ! 150/4! «Про затвердження Тип >во о переліку бюджетних програм та резулї гатмвних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і 
спорту», «Про заз вердження складових про: рамної 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-УШ "Про освіту"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Рішення 1 пленарного засідання 12 
сесії Перечинської міської ради VII скликання від 05 грудня 2019р. №689 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік"(із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 забезпечення надання послуг з утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних- умов для гармонійного . фізич юго роз і-у. повноцінного оздоровления, змістовії, о ві .очнику і дозвілля лі :сй та молоді, саморсалізанії. набуття 
навичок ЗДОРОВОГО способу життя, підготовки спортсменів для резервного с п о р т у

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання



] 11 Іідготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підгої о нл о пості дітей диі ячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями викориеі ап'ия бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

•
забезпечення надання послуг з утримання та навчально-трсну вальпої роботи 

комунальних лигячо-юнацьких спортивних шкіл 1378940,00 331922,00 1710862,00

2 Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації 1000,00 1000,00

Усього 1379940,00 331922,00 1711862,00

10. Перелік місцевих/регіональнт прої рам, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

N з/п Назва регіональної цільової програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
♦

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Показник затрат

кількість комунальних дитячо-юнацьких од. мережа на 2020 рік 1,00 1,00
дю сш од мережа на 2020 рік 1,00 1,00

обсяг витрат на утримання комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл в 
розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету'

грн затверджено кошторисом на 
2020 рік )

1378940,00 1378940,00

дю сш ірн 1378940,00 1378940,00
всього - середньорічне число ставок 

штатних одиниць
од штатний розпис на 01.01.2019 р.

15,00 15,00

кількість штатних працівників 
комунальних дитячо-юнацьких 

'спортивних шкіл, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх 

видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)

од штат ний розпис на 01.01.2019 р

15,00 15,00



у тому числі тренеріЬ | од штатні': розпис па Оі.01.2019 р. 7.00 7.00

видатки :і:і забезпечення виконані!:! 
завдань з інформатизації

гри затверджено кошторисом на 
2019 рік ! 000,00 1000,00

7 1 І о ь:н 1 ІПЬ’И її роду кту

середньорічна кількість учнів осіб мережа на 2019 рік 275,00 275,00
кількість учнів комунальних ди тячо- 
юнацьких спорт'Ивиих шкіл, що взяли 

участь у регіональних спортивних 
змаганнях

осіб Єдиний календарний план 
спортивних 

змагань та заходів
162,00 162,00

кількість придбаного малоцінного 
спортивного обладнання та інвентарю для

од звітність за 2019 рік 0,00

з 1 І О К И  Ш М К Т І  ф('КТі! нпості

середні витрати на утримання однієї 
комунальної дитячо-юііацької спортивної 
школи з розрахунку на одного працівника

гри. розрахунок (відношення заг. 
суми витрат до заг. кількості 

працівників)
114124 114124

середньомісячна заробітна плата 
працівника дитячо-юнацької спортивної

школи

грн. розрахунок
6132 6132

середні втрати на навчально-тренувальну 
роботу у комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних школах у розрахунку па

гри. розрахунок
6225 6225

середня вартій і. одиниці придбаного 
малоцінного спортивного обладнання та 

інвентарю для комунальних дитячо- 
юнацьких споріивних шкіл, видатки на 

утримання яких здійснюються з бюджету

грн. розрахунок

0

4 Показники якості

зростання видач к і н  загального фонду 
порівняно з попереднім роком

% розрахунок
17,00 17,00

!Іача іі,ник нідділу

ПОГОДЖЕНО:;-.
ПєрсчТїнська мі,ська рада 
Псречимськйй міський голова

Даю ноі оджскіш

Ч



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року ,\« 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 07.08.2019 рок\- ,Ч« 336)

ЗА ! ВНРДЖЕНО 
Наказом
Відділу освіти, кульгуря. сім'ї, молоді та спорту 
Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бюджету')

від !9.10.2020 року №91/0! -08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

!. ______0600000___ Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорі ' Перечинської міської ради__________________________________________ 41625530____________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. _____ 0610000_______Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради___________________________________________ 41625530____________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (кодзаЄДРПОУ)

З 0617321 0443 ________0960________Будівництво та освітніх установ та закладів_______________________________ 7505000000_______
(КПКВК МБ) КТПКВК МБ (КФКВК)І (найменування бюджетної програми) (код бюджету')

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 100 000 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 100 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
.Соле; шушя України, Бюджет пий 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 "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Рішення 1 пленарного засідання 12 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 05 грудня 2019р. №689 "Про бюджет 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік"(із змінами).

6. Цілі державної політик! на досягнення яких енги'мована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів культури
7. Мета бюджетної програми
виконання : івестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо срніально-скчіномічного рющітку
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
] забезпечення будівництва освітніх установ

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних кошт ів загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

)



]
1 ) Виготов. ІЄН) і я робочо о проекту дня будівництв? 

. Сі мер
заклад у ДОШКІЛЬНОЇ ОСЛІ )ИЧі с. іоопоо.оо ] 00000.00

1 Усього 100000,00 100000,00

ТО. Перелік місцевих/рсгіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

N з/п 1 іа : а регіональної цільової ярої райи та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 Л 5

Усього 0,00

П. Результативні показники бюджетної програми

N з/в Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

! 2 3 4 5 6 7
І Показник затрат

В и д атки  на в и го то в л ен н я  р о б о чо го  
п р о екту  д л я  б у д ів н и ц тв а  зак л ад у  

д о ш к іл ь н о ї о св іти  в с. С ім ер

грн затвер д ж ен о  ко ш то р и со м  на 
2 0 2 0  р ік 100000 0,00

2 Показники продукту'
К іл ьк ість  д іт ей , щ о  в ідв ідую ть за к л ад ос. м ер еж а  2 0 2 0  р ік 90 0,00

к ільк ість  о б ’єк т ів  д л я  б у д івн и ц тва од. п р о ектн а  п р о п ози ц ія 1,00 1,00

3 Показники фектнвності

С ер ед н і в и т р а т и  н а  о д н у  д и ти н у грн. р о зр ах у н о к 1113 1111

с е р ед н і ви тр ати  н а  1 к в .м .б у д івн и ц тва  
о б є к т а

тис. гри р о зр ах у н о к 0,00

4 1 Іоказиики якості

Д и н а м ік а  к ількості об 'єкт ів  б у д ів н и ц тв а  
п о р івн ян о  з  п о п ер ед н ім  роком

% р о зр а х у н о к
0 0,00

р ів ен ь  го то вн о сті о б 'єкт ів  д о  в и ко н ан н я  
б у д ів н и ц тв а

% 100 100,00

С .І . Б ар зак

(ініціали і прізвище)

1.М. П о гор іляк

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
віл y7.ass.20l 9 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту 
Перечинської міської ради

(найм енування головного розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету)

від 19.10.2020 року №91/01-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 41625530

2.
(КПКВКМБ)

0610000
(найменування головного розпорядника) 

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(код за ЄДРПОУ) 

41625530

3

(КПКВКМБ)

0617363

(найменування відповідального виконавця)
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

9490 0960 соціально-економічного розвитку окремих територій

(код за ЄДРПОУ) 

7505000000

(КПКВК МБ) ІСТПКВК МБ (КФКВК)! (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 627 571 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 627 571 гривень

5. Піде гави для виконання бюджетної програми
Конегитуція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" №> 2778-VI від 14.12.2010 року із змінами, 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 "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення 1 пленарного засідання 12 сесії 
Перечинської міської ради VI! скликання від 05 грудня 20)9р. №689 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”(із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
7. Мета бюджетної програми
викон;;ння інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
8. Завдання бюджетної програми

N з/п І * '' Завдання

І



1 1 виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитк>

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
]<а вітальний ремонт частиш: лаху та приміщень актового залу Перечинського 

ліцею Перечни.МР Зак.обл.ію вуд.Ужаиська,9 в м.Перечни 627571,00 627571,00

Усього 0,00 627571,00 627571,00

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

N з/п Назва регіональної цільової програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п ■ Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Показник затрат

Видатки на капітальний ремонт гри затверджено кошторисом на 
2020 рік 627571 0,00

обсяг реконструкції кв.м.
0,00

2 Показники продукту
Кількість дітей, що відвідують заклад ос. звітність за 20] 9 рік 840 0,00

кількість об'єктів, на яких виконується 
реконструкція

од. проектна пропозиція
1,00 1,00

3 Показни ки фектн внос гі

Середні випрати на одну дитину ірн. розрахунок 747 747
середні витрати на 1 кв.м.реконструкції 

обєкта
тис. гри розрахунок 0,00

4 Показники якості



Динаміка кількості об’єктів, реконструкції % розрахунок
порівняііоз попереднім роком іі

рівень готовності об'єктів до виконання % 1
капітальних робіт

* ч
\  А



0 0,00

100 100,00

O  J .  І їа р за к

(Ініціали і прізвище)

І.М. Гїогоріляк
(і ні щали і прізвище)


