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

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

01.06.2020 Перечни № 38/01-08

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 2019р. №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 
наступними КПКВК:
- 0611010 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;

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗУЮ:

и  1111 К ід І /Ц /Ц  П І уі  іш Ки и. 1. Ьарзак



\
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836 

(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 07.08.2019 року №  336)

ЗА Т ВЕРД Ж ЕН О
Наказом
Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту 
Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 0 1.06.2020 року №38/01 -08

П А С П О Р Т

1. 0600000 Відділ освіти, культури, сім'

бю/ги 

ї, модо
гної програми місцевого бюджету на 2020 рік 
та спорту Перечинської міської ради 41625530

2,
(К ІІК В К  МІ.) 

0610000 Відділ освіти, культури, сім' ї, модо
айменування головного розпорядника) 
та спорту Перечинської міської ради

(код за ЄДРПОУ) 

41625530

3
(К ІІК В К  МІ.) 

0611010 1010
(Н

091
іменування відповідального виконавця) 

Падання дошкільної освіти

(код -за ЄДРПОУ) 

7505000000

(К ІІК В К  МБ) КТ І1КВК  М Б (КФК1 С) 1 (найменування бюджетної програми) ( код бюджету)

4. Обсяг бюджет них призначень / бюджетних асигнувань 14 074 2 гривень, у тому числі загального фонду 13 115 147 гривень та спеціального фонду 959 625 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України 
паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року №  836 «Про де я 
10.07.2017р. №  992 «Про затвердження Типового переліку бюджс і 
затвердження складових програмної класифікації видатків та креди: 
України від 5 вересня 2017 року №  2145-УП І "Про  освіту"; Закон Ук 
Державний бюджет України па 2020 рік", Рішення 1 пленарного засі 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" (із змінами).

!ро місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. №  1098 "Про 
питання запровадження програмно-цільовою методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 
їх програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про 
іання місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 №  793 із змінами і доповненнями, Закон 
іїни  "1 Іро дошкільну освіту" №  від 1 1.07.2001 №  2628-111 із змінами і доповненнями; Закон України "Про 
шия 12 сесії Перечинської міської ради V II скликання від 05 грудня 2019р. № 689 "Про бюджет міської

6. Цілі державної нолітикчі, на досягнення яких спрямована рея.і

№  з/п

1
реалізація державної політики щодо забезпечення кон 
необхідних умов функціонування і розвитку системи 
З М ІС Т }  дошкільної освіти; підвищення якості підготов

ація бюджетної програми______________________________________________________________________
_____________Ціль державної політики_________________________________________________________
итуційиих прав і державних гарант ій діт ям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти; забезпечення 
нкільмої освіт и; збільшення відсотка охоплення дітей дошкільними навчальними закладами; модернізація 
та перепідгот овки педагогічних кадрів

7. Мета бюджетної програми

палання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами



Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти за виховання дітей

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 13111147,00 959625,00 14070772,00

2
забезпечення виконання завдань з інформатизації освіти

4000,00 4000,00

Усього 13115147,00 959625,00 14074772,00

'). Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

N з/п 1 Іазва регіональної цільової програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

Усього 0,00

і. Результативні показники бюджетної програми

N з/н Показники
Одиниця 

ви міру
Джерело інформації Загальнії і фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6 7
І Показник затрат

кількість дошкільних навчальних закладів од мережа на 2020 рік 0 6
кількість груп од мережа на 2020 рік 2 2 23

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од штатний розпис на 01.01.2020 р
56.' 6 56.56

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од штатний розпис на 01.01 2020 р
0 6

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од штатний розпис на 01.01.2020 р
5 5

середньорічне число штатних О Д И Н И Ц І»  

робітники
од штатний розпис на 01.01.2020 р

68 5 68,95



всього - середньорічне число ставок 
штатних одиниць

од штатний розпис на 01.01.2020 р.
136,51 136,51

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

кількістьзакладів, охоплених проектами 
інформатизації освіти

од. мережа на 2020 рік
6 6

3 Показники фскгнвності

середні виграти на перебування 1 дитини 
в дошкільному закладі

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

дітейї

31558 31558

діто-дні 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 Іачши.иик відділу

МОЇ ( )ДЖІ І 10:
■І Ісречииська міська рада 

І Ісрсчимсі.кніі міський голова

Щ & (і§$&

О І Барзак

(ініціали і прізвище)

(піді/іс)

І М. Ногоріляк

Дитя і іо іодження 

М. II.

(ініціали і прізвище)



\
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року Л" 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 

від 07.08.2019 року №  336)

ЗА Т ВЕРД Ж ЕН О
Наказом
Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту 
Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.06.2020 року №38/01-08

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

2.
(К ІІКШ С М Б) 

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

і, молоді та спорту Перечинської міської ради

(код за ЄДРПОУ) 

41625530

(К ІІК В К  МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

3 0611020 1020
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),

0921 . . . . .спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 7505000000

(К П К В К  М Б) КТ1ІКВК  М Б (К Ф К В К )І (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 37 058 783 гривень, у тому числі загального фонду 36 793 108 гривень та спеціального фонду 265 675 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 №  2 I45 -V I1 I "1 Іро освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №  651-X1V із змінами і доповненнями; Закон України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік". Рішення 1 пленарного засідання 12 сесії Перечинської міської ради V II 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 полі тики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобут тя шкільної освіти: забезпечення 
необхідних умов функціонування і розвитку системи шкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

забезпечення надання п о с л у г  з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах



\

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 забезпечення надання послуг 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

1 2 3 4 5

1
забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних 

загальноосвітніх закладах 36787108,00 265675,00 37052783,00

2 забезпечення виконання завдань з інформатизації освіти 6000,00 6000,00

Усього 36793108,00 265675,00 37058783,00

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

в и м ір у
Джерело інформації Загальний фонд Сисціа іі.пий фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Показник затрат

к ількість закладів (за ступенями ш кіл ) од. мережа на 2020 рік 6 6

загальоноосвіз ні школи І-ІІ1 ст. од мережа на 2020 рік І 1

загальоноосвітні школи 1 ст од мережа на 2020 рік і 1

загальоноосвітні школи І-ІІ ст. од мережа на 2020 рік 3

гімназії од мережа на 2020 рік 1 І

к ількість класів (за ступенями ш кіл ) > 

тому числі :
од. мережа на 2020 рік

76 76

загальоноосвітні школи 1-ІII сі од мережа на 2020 рік 32 32

загальоноосвітні школи 1 сі од мережа на 2020 рік 4 4

загальоноосвітні школи I I I  сі 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 01.01.2020 р.
164,69 164,69

середньорічне число платних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од штатний розпис на 01.01.2020 р.

12,00 12,00

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од штатний розпис на 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 грн затверджено кошторисом на 
2020 рік 6000,00 6000,00

2 Показники продукту

кількість учнів (всього) у тому числі: осіб мережа на 2020 рік 1567 1567

загальоноосвігні школи І-ІІІ ст. од мережа на 2020 рік 823 823

загальоноосвпні школи І ст. од мережа на 2020 рік 40 40

загальоноосвітні школи І-II ст. 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

3 Мока І І І І І К И  ф сктнш ю сті

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

у ч н і в )

23650 23650

діто-дні відвідування тис днів звітність за 2020 рік 188,60 188.60

середньорічні втрати  повязані з 
інформатизацією па один заклад

грн. розрахунок
1000 1000

4 П оказники якості

кількість днів відвідування днів розрахунок 120,00 120,00

відсоток охоплення учнів програмою 
і н форм а і изації

%
100,00 0,00

0  1. Барзак

(ініціали і прізвище)

І М. Погоріляк

(ініціали і прізвище)

І І І І Ч і и Ь І І И К  В І Д Д І Л У

П О ГО Д Ж ЕН О :

І Ісрсчішська міська рада 
ІІеречииський міський го.К'на

. / 'К

Дата погодження

ф

М. II.


