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

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2019р.

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно Рішення 1 
пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 
грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади 
на 2019 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,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік за наступними

- 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;
- 0614040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок;
- 0611162 Інші програми та заходи в сфері освіти;

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

0617300 Будівництво та регіональний розвиток.

НАКАЗ

10.09.2019р. Перечни № 52/01-32

КПКВК:

О. І. Барзак
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
2ь серпня 2014 року ■№’ 836

\1інісіе}ківа фінансів України 
віл ! ? :::е:окала 2018 року X» 908)

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 10.09.2019 року №52/01 -32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

І. 0600000 Відділ освіти, культури, сім’ї молоді га спорту Перечинської міської ради

2
(КПКВК МВ) 

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

молоді та спорту Перечинської міської ради

3
(КПКВК МЬ) 

0611010 0910
(найменування відповідального виконавця) 

Надання дошкільної освіти
(КПКВК МВ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 13 224 915 гривень, у тому числі загального фонду 12 364 265 гривень та спеціального фонду 860 650 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-VIII "Про освіту”; Закон України "Про дошкільну освіту" № від 1 1.07.200! № 2628-111 із змінами і доповненнями; Закон України "1 Іро 
Державний бюджет України на 2019 рік".Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання віл 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік" (із змінами).

6.

надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

Мета бюджетної програми



8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 забезпечення сі вороння належних умов для надання на належному рівні дошкільної осві'іи іа виховання ді тей

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 123642/5,00 860650,00 13224915,00

Усього 12364265,00 860650,00 13224915,00

10. Перелік місцевих/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 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 2019 рік 6 6
кількість груп од мережа на 2019 рік 22 22

55 .5
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) педагогічного персоналу
од штатний розпис на 01.01.2019 р.

55.5

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од штатний розпис на 01.01.2019 р.
(> 6

середньорічне число штатних одиниць од нііаі пий розпис на 01.01.2019 р. 5 5
середньорічне число штатних одиниць 

робі гни к в
од штатний розпис на 01 01 2019 р

67 7 67 .7

всьою - середньорічне число славок 
штатних одиниць

од ш і<іі пий розпис на 01.01.2019 р,
ІЗ 1.2 ІЗ 1.2

2 1 Іоказники продукту



кількість  д ітей , щ о в ідв ідую ть  дошкільні 
заклади

осіб м ереж а на 2 0 ]  9  рік
4 9 2 4 9 2

3 1 і оказії» ки  ф е  кгг и ви  ост і

середн і витрати  на п еребування І дитини  
в до ш к іл ьн о м у  заклад і

гри розрахун ок  (в ід н о ш ен н я  заг. 
суми ви тр ат  д о  заг. к ількості 

л ітей)
2 6 8 8 0 2 6 8 8 0

д іто -д н і в ідв ідування ти с. д іт о д н ів розрахунок 6 1 ,3 6 1 .3

4 Показники я к о с т і

к іл ьк ість  д н ів  в ідв ідування од розрахунок  (в ід н о ш ен н я  д іто- 
ДКІВ д о  к ількості д ітей , що 

відвідую ть дошкільні заклади)
1 25 125

в ід со то к  охопл ен ня д іт ей  до ш к іл ьн о ю  
освітою

% розрахун ок  (в ід н о ш ен н я  д іт о 
д н ів  д о  к ількості д ітей , що 

в ідв ідую ть  д о ш к іл ьн і закл ади )
8 7 8 7

Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

(підпис) (ініціали і прізвище)



•
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
?6 серпня 2014 року № 836 
( V редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від ! 5 листопада 2018 року №  908)

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 і 0.09.2019 року №52/01 -32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. _______0600000________Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради______________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _____ 0610000________Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради______________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою- 
.< (161102(1 0921 дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,

колегіумами
(КПКВК МБ)' (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 35 254 293 гривень, у тому числі загального фонду 32 132 092 гривень та спеціального фонду 3 122 201 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 26.08.20! 4 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 креди іування 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-ХIV із змінами і доповненнями: Закон України ”1 Іро 
Державний бюджет України на 2019 рік", Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік-"(із змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/н Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах



8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
і рішень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загал ьн и й  ф он д спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
1 забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних 

загальноосвітніх закладах 32132092,00 2573641,00 34705733,00

2
Капітальний ремонт приміщень санвузлів Зарічівської ЗОЇЛ 1-11 ступенів 

Перечинського району Закарпатської області по вул. Шевченка 4А в с. Зарічово 
і 1 ере* і и не ь кого ра й он у

123560,00 123560,00

3
Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій Перечинської 

ЗОЇЛ 1-111 ступенів Закарпатської області по вул. Ужанська 9 в м. Перечни, 
Закарпатська область

425000,00 425000,00

Усього 32132092,00 3122201,00 35254293,00

10. Перелік місцевнх/рсгіональнпх програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

N з/і і Назва регіональної цільової програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд разом
1

1 О 3 ■ 4 5

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

—
N з/п 1 Іоказники

--- .------------
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 2019 рік 6 6
заг&льоноосвітні школи 1-111 ст. од мережа на 2019 рік І 1

загальоноосвітні школи 1 ст. од мережа на 2019 рік 1 1
загальоноосвітні школи 1-11 ст. од мережа на 2019 рік * .1

гімназії од мережа на 2019 рік 1 “  ~
кількість класів (за ступеними шкіл) у 

тому числі:
од. мережа на 2019 рік 73 73



загальоноосвітиі школи І-Ш ст. од мережа на 2019 рі к зо зо

загальоноосвітиі школи 1 ст. од мережа на 2019 рік 4 і 4
загальоноосвіїні школи 1-11 ст. од мережа на 2019 рік 29 »

гімназії од мережа на 2019 рік 10 10 .
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) педагогічного персоналу
од платний розпис на 0S .01.2019 р.

155,93 155,93

середньорічне число штаїних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од ш гаї ний розпис на 01.01.2019 р.
1 1,50

—

11,50

середньорічне число илагних одиниць 
спеціалістів

од штатний розпис на 01.01.2019 р. 1,00 1,00

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од штатний розпис на 01.01.2019 р. 57,65 57,65

всього - середньорічне число ставок 
штатних одиниць

од штатний розпис на 01.01 2019 р.
226,08 226,08

Капітальний ремонт приміщень санвузлів 
Зарічівської ЗОШ Н І ступенів 

Псречинського району Закарпатської 
області по вул. Шевченка 4Д в с. Зарічово 

Перечинського району

гри затверджено кош торисом на 
2019 рік

123560 123560,00

Капітальний ремонт по заміні віконних та 
дверних конструкцій ГІсречинської ЗОНІ 1 
НІ ступенів Закарпатської області по вул. 
Ужанська 9 в м Перечни. Закарпатська 

область

гри затверджено кошторисом на 
2019 рік

425000 425000,00

2 Показники продукту

кількість учнів (всього) у тому числі: осіб мережа па 2019 рік 1504 1504
загальоноосвітиі школи 1-І1І ст. од мережа на 2019 рік 759 759

загальоноосвітиі школи І ст. од мережа на 2019 рік 35 35
загальоноосвітиі школи І-ІІ ст. од мережа па 2019 рік 488 488

і імназії од мережа на 2019 рік 222 222

кількість об'єктів, на яких виконується 
капітальний ремонт

од. проектна пропозиція
2,00 2,00

3 Показники фективності

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

учнів)
23440 23440

д і то-л ні в ід в іду ва н н я тис днів звітність за 20) X рік 185,70 185,70
середні витрати на капітальний ремонт гри розрахунок 548560 548560,00

4 Показники якості

к і л ьк і сть днів відві д у ва н н я днів розрахунок і рз 00 127 оп

рівень готовності об'єктів до виконання 
капітальних робіт

%
100 100,00



11 ач ал ь ник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



0.1. Барзак

(ініціали і прізвище)

Г 1. Гол овей

(ініціали і прізвище)



26 серпня 2014 року Лї 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від І 5 листопада 2018 року Л\> 908)

ЗАТВЕРДЖЕ1 Ю
П актом
Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту 
Псрочинської міської ради

(найм енування головного розпорядника кош тів м ісцевого  б ю д ж еіу )

від 10.09.2019 року №52/01-32

ПАСПОРТ

1.

2.

З

0601)000

(код)
0610000

(код)

0614060

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради______________________________________________________________

(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради______________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних0828 закладів _________ __________________________________________________

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми).
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 575 635 гривень, у тому числі загального фонду 526 135 гривень та спеціального фонду 49 500 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 
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 2019 рік", Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет 
міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік" (із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ 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  д о з в і л л я  населення і зміцнення к у л ь т  у р н и х  традицій 
8. Завдання бюджетної програми

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



9. Напрями використання бюджетних ко плів

"**‘4

гривень

N з/п Н апрями використання бю дж етних кош тів загальний фонд спеціальний фонд
.!

разом

] 2 3 4 5 і

)
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних

тралити 526135.00 49500,00
"1

575635.00

Усього 526135,00 49500,00 575635,00

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

гривень

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

1 2 3 4 5

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п ] Іоказники
Одиниця

виміру
Д ж ерело інформаї іії Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 Показник затрат

кількість установ од. мережа на 2019 рік 1.00 1,00
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) керівних працівників
од штатний розпис на 01.01.2019 р.

5,00 5,00

середньорічне число штатних одиниць од штатний розпис на 01.01.2019 р. 1,00 1,00
всього - середньорічне число ставок 

штатних одиниць
од штатний розпис па 03.01.2019 р. 6,00 6,00

видатки на забезпечення діяльності 
палаців, будинків культури, клубів та 

інших закладів клубного типу

тис. грн. затверджено кошторисом на 
2019 рік 0,00 0,00

Показники продукту

кількість заходів проведених закладами од звітність за попередній період 164 164

кількість відвідувачів,усього ОСІ 0 звітність за попередній період 1153:> 1 І1І1

у і. ч. безкоштовно осіб іві їнісі ь за попередній період 11 15у 1 1 1.14
і 1о казн и к п фе к ін  ви ос і і

середні витрати на одного відвідувача грі!. розрахунок 49.00 49.90



ІІоказнпки якості

динаміка збільшення відвідувачів у 
плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього

% розрахунок(план)

10,00 10,00

і

Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерств; Україн
26 серпня 20і 4 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 20! 8 року 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
І Іаказо.м
Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
Перечинської міської ради______________________________

(найм енування г оловн ого  розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету)

від 10.09.2019 року №52/01-32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. _______ 0600000________Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради____________________________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. _______ 06і 0000________Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради__________________________________________________ __
(код) (найменування відповідального виконавця)

З _____ 0614040__________________________ 0824___________________ Забезпечення діяльності музеїв і виставок________________________________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 821 656 гривень, у тому числі загального фонду 274 438 гривень та спеціального фонду 547 218 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

іж

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 
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 Хе 793 із змінами і доповненнями; ; Закон 
України "Про Державний бюджет У країни на 2019 рік". Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року X«2778-V ; Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії ! Іеречинськоі міської 
ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2039 рік"(із змінами).

6. Цілі державної політики, ня досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
X» з/п

---------------------------------------------------- .------------- і------------------------------- ‘----1----------------— — —-------------------------------------------------------- --- ------ -------------------------
Ціль державної політики

1 Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурноі спадщини

7. Мета бюджетної прог рами
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання



«

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації ( розви ток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Н ап р я м и  в и к о р и с та н н я  б ю д ж етн и х  кош тів загал ь н и й  ф онд

—
сп ец іал ь н и й  ф онд разом

і
1

1 2 3 4 5
---- J

1 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 274438,00 102065,00 376503,00

О «Капітальний ремонт вбудованих приміщень Музею по вул. Ужанська, 7 в м. 
1 Іеречин, Закарпатської області»

445153.00 445153,00

Усього 274438,00 547218,00 821656,00

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

! 1. 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

к іл ь к іс т ь  у с т а н о в од. м е р е ж а  н а  2 0 1 9  р ік 1,00 1,00
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) керівних працівників
од штатний розпис на 01.01.2019 р коо 1.00

_____________ середньорічне число штатних одиниць од штатний розпис на 01.01 2019 р. 0,00
всього - середньорічне число с іавок од платний розпис на 01.01.2039 р. 1,00 1,00
видатки на забезпечення діяльності 

забезпечення діяльності музеїв і виставок
гри. затверджено кошторисом на 

203 9 рік 274438,00 . 3 02065,00 376503.00

Капітальні видатки «Капітальний ремонт 
вбудованих приміщень Музею по вул. 

Уланська, 7 в м. Перечни, Закарпатської

гри затверджено кошторисом на 
2019 рік 445153.00 445153.00

2 Показники продукту
К іл ь к іс т ь  в ід в ід у в а ч ів  м у з е ю тис. мол звітність за 201X рік 1.50 1.50

Кількість експонатів один. звітність за 201X рік 82,00 82.00



Кількість реалізованих квитків один. планові показники на 20і 9 рік 200,00 200,00
1 Ілановий обсяг доходів тис. гри. планові показники па 2019 рік 4,00 4,00

кількість об’єктів, па яких виконується 
капі гал ь 11 и П ре м он і

од. проектна п ропоз»і ні я
1,00 1,00

з 1 ІОКИЗНИКМ феьч икнос'гі

Середні виграти на одного відвідувача грі і розрахунок 183 68 25!

Середня вартість одного квитка грі і планові показники па 20] 9 рік 20,00 20,00

середні витрати на капітальний ремонт і-рн розрахунок 445152 445153,00

4 Показники якості

Динаміка збільшення відвідувачів у 
плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього
________________ періоду________________

% розрахунок

5.00 5,00

рівень готовності об'єктів до виконання 
капітальних робіт

%
100 100,00

Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)

1 Іачачьнмк фінансового відділу 1 .1.) оловеи



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року Л» 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України
від І 5 листопада 20і8 року ЛІ* 008)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
! Іаказом
Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту

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

від 10,09.2019 року №52/0! -32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

2.
(код)

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

, молоді та спорту Перечинської міської ради

3
(код)

0611162 0990
(найменування відповідального виконавця) 

Інші програми та заходи у сфері освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджет них призначень / бюджетних асигнувань 584 228 гривень, у тому числі загального фонду 358 326 гривень та спеціального фонду 225 902 гривень і/'

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни, Бюджетний кодекс України, Закон України "І Іро 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 від 5 вересня 2017 року № 2145-V1H "Про освіту": Закон України "Про дошкільну освіту" № від 
11.07.2001 № 2628-11! із змінами і доповненнями;; Закон України "1 Іро Державний бюджет України на 2019 рік", Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради 
VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік"(із змінами).

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

• забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей
7. Мст а бюджетної програми
забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів
і ■ і

загальний фонд |
1 І

спеціальний фонд разом

! 2 І 3 4 5
1 забезпечення палання належних умов оевш*. та виховання дітей і 358326,00 і 225902.00 584 2 2 8,00

Усього 358326,00 225902,00 584228,00

10. Перелік місцевих/регіоняльних 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

1 Заміна вікон актового залу Псрсчинської ЗОНІ І-ІІІ 
ступенів

77500,00 77500,00

2 Доступ до електроніки та програмуванню дітей "Світ 
мікрокоду"(ГІеречинська ЗОШ)

80000,00 80000,00

3 Сучасний кабінет історії -запорука якості знань молоді 
(Перечинська ЗОШ)

23000.00 57000,00 80000.00

4 Аудіо система для Зарічівської ЗОНІ 1-11 ступенів 4224.00 58626,00 62850,00

5

Облаштування спортивно-ігрового майданчика для 
дошкільнят з метою забезпечення здорового, 
комфортног о та активного дозвілля на території закладу 
дошкільної освіти (с.Сімер)

24724.00 40276.00 65000,00

6
Спортивний майданчик - основа здорового способу життя 
(с.Ворочево)

10000,00 70000,00 80000,00

7
Облаштування стелі та заміна світильників (Сімерська 
ЗОШ)

80000,00 80000,00

8 Поточний ремонт приміщення та облаштування 
спортивного залу Сімсрківської ЗОШ 1-і І ступенів

57068,00 57068,00

9
Програма виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і 
дітям позбавленим батьківського піклування після 
досягнення 18-ти річного віку на 2019-2021 роки

1810,00 1810 00

Усього 358326,00 225902,00 584228,00

!!. Результативні показники бюджетної програми



N з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело і і (формації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

і Заміна вікон актового залу 
1 'Іерсчинської ЗОН] І -111 ступенів

77500 77500

і і І ока тик затрат 1

кількість установ охоплених програмою од. проект > 1.00

2 Показники п роду кі у

середня кількість учнів, охоплених 
програмою

осіб мережа на 2019 рік
759.00 759.00

3 Показники фскгивиості

витрати на виконання програми на одного 
учня

гри розрахунок
102 102

4 Показники якості

відсоток охоплення дітей реалізацією 
освітньої програми

о /о розрахунок
100,00 100,00

2
Доступ до електроніки та 

програмуванню дітей "Світ 
мікпоколу'ЧІ Іеоечинська ЗОН 1 ї

80000 80000

1 1 Іоказникзатрат

кількість установ охоплених програмою од. проект 1 1,00

2 Показники продукту

середня кількість учнів, охоплених осіб мережа на 2019 рік 759,00 759,00

3 Показники фсктивност і

ви грати на виконання програми на одного 
учня

ірн розрахунок 105 105

4 Показники якості

відсоток охоплення дітей реалізацією 
освітньої проірами

% розрахунок
100,00 100,00

3
Сучасний кабінет історії -запорука 
якості знань молоді (Персчинська 

ЗОНІ)
23000 57000 80000

1 Показник затрат

кількість установ охоплених програмою од. проект 1 1,00

2 Показники продукту

середня кількість учнів, охоплених 
програмою

осіб мережа на 2019 рік
759,00 759,00

3 1 Іоказники фективності
втр ати  па виконання програми па одного

УЧНЯ
гри розрахунок зо 75 105

4 Показники якості



відсоток охоплення дітейфеалпацісю 
освітньої програми

% розрахунок
100.00 100,00

4
Лудіо система для ЗарічівськоїЧОІІІ 1 

11 ступенів 4224 58626 62850

] 1 Іоказіш к затрат
кількість установ охоплених прої рамою од. проект

.....
і 1,00

2 11 ока нні кн продукт у

середня кількість учнів, охоплених 
програмою

осіб мережа на 2019 рік 226,00 226,00

3 Показники фективності

витрати на виконання програми на одного 
учня

гри розрахунок
19 259 278

4 Показники якості
відсоток охоплення дітей реалізацією 

освітньої програми
% розрахунок 100.00 100,00

5

Облаштування спортивно-ігрового 
майданчика для дошкільнят з метою 

забезпечення здорового, комфор тного та 
акгпвного дозвілля на території закладу 

дошкільної о св іт  (е.Сімср)

24724 40276 65000

! Показник затрат

кількість установ охоплених програмою од. проект 1 1,00
2 Показники продукту

середня кількість учнів, охоплених 
програмою

осіб мережа на 2019 рік 80,00 80,00

3 Показники фектииност і

втр ати  на виконання програми на одного 
учня

грн розрахунок 309 309

4 Показники якост і
відсоток охоплення дітей реалізацією 

ос в ітн ьої п ро гра м и
% розрахунок 100.00 100,00

6
Спортивний майданчик - основа

здорового способу життя (Ворочівська 
ЧОПІ 1 ступеню)

J0000 70000 80000

1 Показник за гра »
кількість установ охоплених програмою од. проект 1 1,00

2 Показники продукту
середня кількість учнів, охоплених 

програмою
осіб мережа на 2019 рік 35.00 TS ()()

3 Показники фектнвності

витрати па виконання програми на одного 
учня

грі! розрахунок 286 2000 2286

4 Показники якост і
__________

1 _____________
відсоток охоплення дітей реалізацією 

освіт її ьої програми
% розрахунок 100.00 100,00



7
Облаштування стелі та заміна 
світильників (С іморська ЗОНІ) 80000 80000

1 ! Іоказникзатрат

кількість установ охоплених програмою од проект 1 1,00
2 Показники продукту

середня кількість учнів, охоплених 
програмою

осіб мережа на 2019 рік 1 80,00 ] 80,00

3 П о каз и и ки фс кти в і і ості
витрати на виконання програми на одного

УЧНЯ
гри розрахунок 444 444

4 І Іоказнпки якості

відсоток охоплення дітей реалізацією 
освітньої програми

% розрахунок 100,00 100,00

8
Поточний ремонт приміщення та 
облаштування спортивного залу 
Сімсрківської ЗОНІ 1-і І ступенів

57068 57068

! Показник затрат

кількість установ охоплених програмою од. проект 1 1,00
2 Показники продукту

середня кількість учнів, охоплених 
її по там ою

осіб мережа на 2019 рік 82,00 82,00

3 Показники фсктивиосгі
витрати на виконання програми на. одного 

учня
грн розрахунок 696 696

4 Показники якості
відсоток охоплення дітей реалізацією 

освітньої програми
% розрахунок 100.00 100,00

9

Програма виплати одноразової 
допомоги дітям-снрогам і дітям 

позбавленим батьківського піклування 
після досягнення 18-ти річного віку на 

2019-2021 роки
•

1810 1810

і Показник затрат
кількість дітей охоплених програмою осіб Список дітей відділу охорони 

здоров'я, соціального захисту 
населення

1 1,00

2 Показники продукту

середня кількість учнів, охоплених 
програмою

осіб Список дітей відділу охорони 
здоров'я, соціального захисту  

населення
1 00 1.00

3 Показники фективноеті

витрати на виконання програми на одну 
диі мну

грн розрахунок 1810 1810

4 Показники якості



відсоток охоплення дітей реалізацією 
освітньої програми в 2019 році

% 'розрахунок
100,00 100,00

! іачальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



\
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року К" 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від і 5 листопада 2018 року ,V> 908)

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

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

від 10.09.2019 року №52/01 -32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(код)

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

, молоді та спорту Перечинської міської ради
(код)

0617300 0443
(найменування відповідального виконавця) 

Будівництво та регіональний розвиток
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 743 750 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 743 750 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «і Іро 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 1 ипового 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-V111 "Про освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту" №> від 11.07.2001 № 2628-1П із змінами і доповненнями; Закон України "Про 
Державний бюджет України на 2019 рік",Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. .N«416 "Про бюджет міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік" (із змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№> з/п Ціль державної політики
1 забезпечення будівництва та реконструкції осві тніх ус танов та закладів культури

7. Мета бюджетної програми
нбезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів культури
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
11 _ реконструкція закладів осві ти

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 3 4 5 |
I

і Реконструкція будівлі ДНЗ "Веселка" і} м.Перечин. Коригування" 743750,00 743750.00
2 0,00 і

Усього 0,00 743750,00 743750,00 і

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

І 2 3 4 5

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п 1 Іо казн и ки
Одиниця

ви м ір у
Д ж ер е л о  ін ф о р м ац ії З агал ь н и й  ф он д С п ец іал ьн и й  ф о н д У сьо го

5 2 3 4 5 6 7
1 Показник затрат

Вилазки на реконструкцію будівлі ДНЗ і рн затверджено кошторисом на 743750 0,00

обсяі рекометрук ції кв.м.
0,00

2 Показники продукту
Кількість дітей, що відвідують заклад ос. звітність за 2018 рік 126,00 126,00

кількість об'єктів, на яких виконується 
реконструкція

од. проектна пропозиція
1,00 1,00

3 Показники фективності

Середні витрати на одну дитину гри. розрахунок 5903 5903

середні витрати на 1 кв.м.реконструкції 
обекта

тис. гри розрахунок 0,00

4 Показники «кості

Динаміка кількості обєктів реконструкції 
порівняно з попереднім роком

% | розрахунок 

1
0 0,00

рівень готовності об'єктів до виконання
Ч'МР Г]-» тим» V роб'Т

%

__________
100 100,00

—



Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



0.1. Барзак

(ініціали і прізвище)

Г.1. Гол ОБОМ

(ініціали і прізвище)


