
УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ» КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020р.

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно Рішення 1 
пленарного засідання 12 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 05 
грудня 20і9р. №689 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади 
на 2020 рік" (із змінами) та відповідно до Правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року 
№836 (із змінами).

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік за 
наступи і ім и Кі’ІКВК:
- 061 і 010 Надання дошкільної освіти;
- 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, . 
інтернатом при школі), . спеціалізованими школами, ліцеями,.
гімназіями, колегіумами;
- 0614040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок;

0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

0614060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

26.03.2020 Перечни №30/01-08

НАКАЗУЮ:

Начальник відділ) О. І. Барзак



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
2Ь серпня 2014 року 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 07.08.2019 року Л» 336)

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

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

від 26.03.2020 року №30/01-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

2.
(КПКВК МБ) 

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

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

41625530

3
(КПКВК МБ) 

0611010 1010
(найменування відповідального виконавця) 

0910 Надання дошкільної освіти
(код за ЄДРПОУ) 

7505000000
(КПКВК МБ) КТПКВКМБ (КФКВК)І (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 14 092 472 гривень, у тому числі загального фонду ІЗ 133 647 гривень та спеціального фонду 958 825 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція Україїш, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про 
паспорт и 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-V1II "Про освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту" X» від 11.07.2001 № 2628-ПІ 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 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 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 якості підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів

7. Мета бюджетної програми

надання дошкільної освіти дошкіл і ,і ж ми навчальними закладами



8. Завдання бюджетної програми

N з/л Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1
забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні 

дошкільної освіти та виховання дітей 13129647.00 958825,00 14088472,00

2
забезпечення виконання завдань з інформатизації освіти

4000,00 4000,00

Усього 13133647,00 958825,00 14092472,00

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

кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа на 2020 рік 6 6
кількість груп од мережа па 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 на 01 01,2020 р. 5 5

середньорічне число штатних одиниць
робіт и к в

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.
136,51 136,51

і інформатизація освіти гри затверджено кошторисом на 
2020 рік 4000,00 4000,00

2 Показники продукту

кількість дітей, що відвідують дошкільні 
заклади

осіб мережа на 2020 рік 446 446

кількістьзакдадів, охоплених проектами 
інформатизації освіти

од. мережа на 2020 рік 6 6

3 І їоказники фективності

середні витрати на перебування 1 дитини 
в дошкільному закладі

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

дітей) ...........
31597 31597

.
діто-дкі відвідування тис. дітоднів розрахунок 59,8 59,8

середні витрати на забезпечення 
виконання завдань з інформатизації на 

один заклад

грн. розрахунок
667 667

4 Показники якості

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

відвідують дошкільні заклади)
134 134

відсоток охоплення дітей дошкільною 
освітою

% розрахунок (відношення діто
днів до кількості дітей, що 

відвідують дошкільні заклади)
87 87

відсоток охоплення закладів освіти 
проектами інформатизації

% розрахунок
100 100

І ІЇІ'ІІІ.ІІ 1.1 іик відділу

ПОГ( ІДЖІ’ЛЮ:
І іорсчинська міська ради

О.І. Барзак

*4,

Іерсчинський міський голова

2 / .  03. 'фІО
, . . . . о ;-.Іі 5 і

Дата погодження 
М. ГІ.

І
(підпиА)

(ініціали і прізвище)

І.М. Погорідяк

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України
від 07.ОБ.2019 року Ліг 336)

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

(найм енування головного р озп орядн и ка  кош тів м ісцевого бю дж ету)

від 26.03.2020 року' №30/01-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

2.
(КПКВК МБ) 

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

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

41625530
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3 0611020 1020 092! . . .спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 7505000000

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

4. ОГк іг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 36 635 783 гривень, у тому числі загального фонду 36 529 608 гривень та спеціального фонду 106 175 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Коне"! и іуція України. Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Наказ Міністерства 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. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про 
затвердження складових програмної класифікації вида'; 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-УШ "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV 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 політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

с% Ціль державної політики

1
реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій ді тям шкільного віку на здобуття шкільної освіти; забезпечення 
необхідних умов функціонування і розвитку системи шкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

забезпечення надання послуг ч загалі.ної середіп.ої освіти в денних загальноосвітніх закладах



8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 забезпечення надання послу] з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

разом

! 2 3 4 5

1 забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних 
за гал ь ноосві тн і х за клала х 36523608,00 106175,00 36629783,00

-> забезпечення виконання завдань з інформатизації освіти 6000,00 6000,00
Усього 36529608,00 106175,00 36635783,00

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

П. 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 закладів (за ступенями шкіл) од. мережа па 2020 рік 6 6
загальоноосвітні школи І-ІІІ ст. од мережа на 2020 рік 1 1

загальоноосвітні школи І ст. од мережа па 2020 рік 1 1
загальоноосвітні школи І-1І 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 па 2020 рік 76 76

загальоноосвітні школи 1-111 ст. од мережа на 2020 рік 32 32
загальоноосвітні школи І ст. од мережа на 2020 рік 4 4

загальоноосвітні школи І-ІІ ст. од мережа на 2020 рік зо ЗО
гімназії од мережа ми 2020 рік 10 10



середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од штатний розпис на 01.01.2020 р. 164.69 164,69

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од штатний розпис на 01.01.2020 р.
1 2.00 12,00

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од штатний розпис па 01.01.2020 р. 1.00 1,00

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од штатний розпис на 01.01.2020 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 ф Н затверджено кошторисом на
2020 рік 6000.00 6000,00

2 П 0 КЯ ЗШ5КИ !І роду-кту і1
кількість учнів (всього) у тому числі: осіб мережа на 2020 рік 1567 1567

загальноосвітні школи 1-І 11 ст. од мережа па 2020 рік 823 823

загальоноосвітні школи і ст. од мережа на 2020 рік 40 40
загальоноосвітні школи І-І1 ст. од мережа на 2020 рік 484 484

гімназії од мережа на 2020 рік 220 220
млі.кісії. закладів, охоплених програмою 

іпформаї изації
од. мережа на 2020 рік 6,00 6,00

3 1 Іоказіш к н  ф ек тіш и ост і

середньорічні ви трати на на одного учня грн. розрахунок (відношення заг. 
суми витрат до заг. кількості 

учнів)
23380 23380

діто-дні відвідування тис днів звітність за 2020 рік і 88,60 188,60
середньорічні витрати повязані з 
інформатизацією на один заклад

ф Н . розрахунок
1000 1000

4 Показники якості

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

інформатизації
%

100,00 0,00

Начальник відділу
а  А. ЛІ і

ПОГОДЖЕНО:
Псрсчинсмса міська рада
Перечииський міський голова

Дата погодження
\ Г СМ. II.



26 серпня 2014 року Л« 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 07.08.2019 року Лд 336)

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

(нацменукпнля головного розпорядника кош тів м ісц ево :о  бю дж ету)

від 26.03.2020 року №30/01-08

1. 0600000 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 ради
(код за ЄДРПОУ) 

41625530

3

(KJIKBK МЬ) 

0614060 4060

(найменування відповідального виконавця)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрівио2о

(код за ЄДРПОУ) 

7505000000
дозвілля та інших клубних закладів

(КПКВК МЬ) КГПКВК МЬ (КФКВК)І (найменування бюджетної програми) (код бюджет}')

( )6сяг 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 в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про 
паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року X» 836 «Про деякі питання запровадження прог рамно-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 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/її Ціль державної політики

І Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Забе з печем 1< я організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
8. Завдання бюджетної програми

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



9. Напрями використання бюджетних коштів
і р и в е н ь

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 653X22,00 653822,00

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

Усього 654X22,00 0,00 654822,00

10. Перелік місневиу/рег іональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми

іриною.

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 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, будинків культури, клубів та 

інших закладів клубного типу

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

видатки па 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



кількість відвідувачів, усього осіб звітність за попередній період 11535 11535
у т. ч безкоштовно осіб звітність за попередній період 11 159 11 159

кількість закладів, охоплених програмою 
інформатизації

од мережа на 2020 рік
1,00 1,00

3 Показники фективності
середні витрати на одного відвідувача грн. розрахунок 56.77 56,77

4 Показники якості

динаміка збільшення відвідувачів у 
плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього
______________ ПЄПІЛПУ______________

/0 розрахунок (план)
10,00 10.00

) Іачальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
І Іеречинська міська рада 
Перечинський міський голова

Дати погодження ЕК03.

0.1. Барзак

(ініціали і прізвище)

І.М. Погоріляк

(ініціали і прізвище)

м. н.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року Лг« 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 07.08.2019 року Лг" 336)

ЗАТВЕРДЖННО
Наказом
Відділу освіта, культури, сім'ї, молоді та спорту 
Перечинської міської ради

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

від 26.03.2020 року №30/01 -08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

!. _______ 0600000________ Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради______________________________________________41625530
(КПКВК МБ) 

0610000 Відділ освіти, культури
(найменування головного розпорядника) 

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

41625530
(КПКВК МБ)

5031

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

(код за ЄДРПОУ)

0615031 0810 ‘ ' юнацьких спортивних шкіл 7505000000

. (КПКВК МБ) КТПКВК МБ (КФКЇЗК)І (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обо, г бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 711 862 гривень, у тому числі загального фонду 1 711 862гривень та спеціального фонду 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Коне 11- 1уція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про 
поспор і и бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 
23.11.2016р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і 
спор п ». «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і 
іоі синениями,. Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; .Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення 1 пленарного засідання 12 

сесії і Ісречинської міської ради VII скликання від 05 грудня 2019р. №689 "Про бюджет міської об’єднаної іериторіальної 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

( ' ;  і, ,: ;у н н я  необхідних умов для гармонійно: о виховання. Оізпчпого розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації. набуття 
навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання



1 Іілготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами N

9. Напрями використання бюджетних коштів
іривень

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

і 2 3 4 5

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

1710862,00 1710862,00

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

Усього 17)1862,00 0,00 1711862,00

10. П ерелік м ісцевих/регіональних програм, що виконую ться у складі бюджетної програми
гривень

N з/п їІазва 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 п

1 Показник затрат
кількість комунальних дитячо-юнацьких од. мережа на 2020 рік 1,00 1,00

ДІОСШ од мережа на 2020 рік 1,00 1,00
обсяг втрат на утримання комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл в 
розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДІОШОР), видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету

ірн затверджено кошторисом на 
2020 рік

1710862,00 1710862,00

ДІОСШ ірн 1710862,00 17)0862,00
всього - середньорічне число ставок 

штати и х од и н и ць
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 штатний розпис на 01.01.2019 р.

15,00 15,00



у тому числі тренерів од штатний розпис на 01.01.2019 р. 7.00 7.00
видатки на забезпечення виконання 

завдань з інформатизації
гри затверджено кошторисом на 

2019 рік 1000,00 1000,00

2 Показники продукту

середньорічна кількість учнів осіб мережа на 2019 рік 275,00 275,00

1

кількість учнів комунальних дитячо* 
юнацьких спортивних шкіл, шо взяли 

участь у регіональних спортивних 
змаганнях

осіб

_

Єдиний календарний план 
спортивних 

змагань та заходів
162,00 і 62,00

■ ри бано омі інного 
спортивного обладнання та інвентарю для

од звітність за 2019 рік
0,00

Показники фекги»кості

серед т, витрати на утримання один:’.
комунальної дитячо-юнацької спортивно; 
школи з розрахунку на одного працівника

_ _ 
грн. розрахунок (відношення заг. 

суми витрат до заг. кількості 
працівників)

114124 114124

середньомісячна заробітна плата 
працівника дитячо-юнацької спортивної 

школи

гри. розрахунок
6132 6132

середні втрати па навчально-трсиупа . н\ 
роботу у комунальних дитячо-юнацьких 

споріивиих школах у розрахунку на

грн. розрахунок
6225 6225

середня вартість одиниці придоаногс 
малоцінного спортивного обладнання та 

інвентарю для комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл, видатки на 

утримання яких здійснюються з бюджету

гри розрахунок

0

Показники якості

зростання видатків загального фонд> 
порівняно з попереднім роком

% розрахунок
17,00 17,00

О. І. Барзак

(ініціали і прізвище)

І.М. Погоріляк

(ініціали і прізвище)

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
Псречинська міська рада 
1 Іеречинський міський юлона

ісА д.

Да ні иогоджсиші 
М. II

2 / .  0 3
---------- Ж

0435\<г1 ^



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року М> 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 07.08.20! 9 року Лге 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
Гіеречинської міської ради______ ____ ______________

(най м еш  ванна : оловного розпорядника кош тів м ісцевого бю джс )

від 26.03.2020 року №30/01-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

■ ■ 0600000 _  Відділ освіт и, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради______________________________________________41625530__________
(КІІКВК МЬ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

Об 100(10 Н і ■ ' і. і освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради______________________________________________ 41625530__________
(І ІІКНКМІі) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

З 0014040  _______ 4040__________________ 824_________Забезпечення діяльності музеїв і виставок___________________________________ 7505000000_____
(І,ІІКНКМІі) КТПКВКІуІБ (КФКВК)і (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

•І. < Ьч її і і .г, і ,сіних призначень / бюджетних асигнувань 330 885 гривень, у тому числі загального фонду 297 490 гривень та спеціального фонду 33 395 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

! ож гитулія України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про 
пасиві и юджегиих програм", від 26.08.2014 року №; 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 

І 10 1010] № 1150/41 «Про за і вердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», «Про
складових про:рам :■ ласифікації вида- ків ... кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями; Закон 

України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-У; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Рішення 1 пленарного засідання 12 сесії Гіеречинської 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

1 Вивчення, збереження і використання матеріальноїта духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання м а геніальної і а д у х о в н о ї  к у л ь т у р и , залучення гпомалян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
8. Завдання бюджетної програми

N з/п І8 Завдання



1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації ( розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

! 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 295490,00 33395,00 328X85,00
7 Забезпечення виконання завдань з інформатизації 2000,00 2000,00

0.00

Усього 297490,00 33395,00 ' 30885,00

10. Перелік місцевих/реї іональних 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
г

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 і Іоказник 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. 1,00 1,00

середньорічне число штатних одиниць од штатний розпис на 01.01.2020 р. 0,00
всього - середньорічне число ставок од штатний розпис на 01.01.2020 р. 1,00 1,00
видатки на забезпечення діяльності 

забезпечення діяльності музеїв і виставок
гри. затверджено кошторисом на

' 2020 рік 295490,00 33395,00 328885,00

видатки па забезпечення виконання 
завдань з інформатизації

гри затверджено кошторисом па 
2019 рік 2000,00 0,00 2000,00

2 Показники продукту
Кількість відвідувачів музею тис. мол. звітність »а 2019 рік 0,34 0,34



Кількість експонатів один. звітність за 2019 рік 205,00 205,00
Кількість реалізованих квитків один. звітність за 2019 рік 23,00 23,00

Планов и й обся г дох оді в тис. гри звітність за 2019 рік 5,80 5,80

3 Показники фсктивності

_
Середні витрати на одного відвідувача гри. розрахунок 859 97 956

Середня вартість одного квитка грн планові показники на 2020 рік 20.00 20.00

4...... ................
Показники якості

Динаміка збільшення відвідувачів у 
плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього 
пєоіоду

% розрахунок

5,00 5,00

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО:
і Іеречинська міська рада 
1 Ісречинський міський голова

погодження р у 0 3

0  1 Барзак

(ініціали і прізвище)

1.М. Погоріляк

М II.


