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

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

26.06.2020 Перечни № 47/01-08

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:
- 061 1010 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;
- 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗУЮ:

Начальник відділу О. І. Барзак



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року М* 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджеіу)

від 26.06.2020 року №47/01-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

2.
(КІІКВК МБ) 

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

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

41625530

3
(КІІКВК МБ) 

0611010 1010
(найменування відповідального виконавця) 

0910 Надання дошкільної освіти
(код за ЄДРГІОУ) 

7505000000
(КІІКВК МБ) КТГІКВК МБ (КФКВК)І (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 14 085 388 гривень, у тому числі загального фонду 13 125 147 гривень та спеціального фонду 960 241 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 «1 Іро 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-V111 "Про освіту"; Закон України "1 Іро дошкільну освіту" № від 11.07.2001 № 2628-111 із змінами і доповненнями; Закон України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення 1 пленарного засідання 12 сесії Перечинської міської ради Vil 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 дошкільними навчальними закладами



8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 забезпечення створення належних умов для надання на належному р івн і д ош кільно ї освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бю дж етних кош тів 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 13121 147,00 960241,00 14081388,00

2 забезпечення виконання завдань з інформатизації освіти
4000,00 4000,00

Усього 13125147,00 960241,00 14085388,00

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

N з/п 1 Іазва регіональної ц ільової 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 інф орм ації 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 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 ш татних одиниць 
спеціалістів

од штатний розпис на 01.01.2020 р.
5 5

середньорічне число штатних одиниць 
робітники

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

інформатизація освіти грн 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 фективності

середні витрати на перебування 1 дитини 
в дошкільному закладі

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

___________ дітей)

31582 31582

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 
п рое кта ми і н фор матиза ці і

% розрахунок
100 100

Начальник відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року Л"» 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 07 08.2019 року Л« 336)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

від 26.06.2020 року №47/01-08

З

0600000
(КПКВК МБ) 

0610000 
(КПКВК МБ)

0611020

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)

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

***“** 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. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 37 081 363 гривень, у тому числі загального фонду 36 793 108 гривень та спеціального фонду 288 255гривень

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 «1 Іро 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-V11I "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

№ з/п 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 послу] 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 
за гал ь ноосвіти і х за кладах 36787108,00 265774.00 37052882,00

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

3
Капітальний ремонт частини даху та приміщень актового залу Перечинського 

ліцею Перечинської міської ради Закарпатської обл.по вул.Ужанська,9 в 
м. Перечни

22481,00 22481.00

Усього 36793108,00 288255,00 37081363,00

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

І І. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Показник затрат

кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа на 2020 рік 6 6
загальоноосвітні школи 1-1II ст. од мережа на 2020 рік і 1

загальоноосвітні школи 1 ст од мережа на 2020 рік 1 1
загальоноосвітні школи 1-11 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 на 2020 рік 76 76

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

загальоноосвітні школи 1 ст. од мережа на 2020 рік 4 4



загальноосвітні 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 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 на 01.01.2020 р. 1,00 1,00

середньорічне число штатних одиниць 
побітників

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 гри затверджено кошторисом на 
2020 рік 6000,00 6000.00

Капітальний ремонт частини даху та 
приміщень актового залу Перечинського 

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

(виготовлення робочого проекту та 
експертиза)

грн затверджено кошторисом на 
2020 рік

0.00 22481,00 22481.00

2 Показники продукту

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

загальоноосвітні школи 1-111 ст. од мережа на 2020 рік 823 823

загальоноосвітні школи 1 ст од мережа на 2020 рік 40 40

загальоноосвітні школи 1-11 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

кількість закладів, охоплених капітальним 
ремонтом

од. мережа на 2020 рік
1,00 1,00

3 Показники фективності

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

учнів)
23664 23664

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

середньорічні витрати повязані з 
інформатизацією на один заклад

грн. розрахунок
1000 1000

середньорічні витрати повязані з 
проведенням капітального ремонту

грн. розрахунок
22481 22481

4 Показники якості

кількість днів відвідування днів розрахунок 120,00 120,00



відсоток охоплення учнів програмою 
інформатизації

%
100.00 0,00

рівень готовності об'єктів до виконання 
капітальних робіт

%
100 100.00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
Перечинська міська рада

голова



\ ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 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___________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.06.2020 року №47/01-08

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'ї
(найменування головного розпорядника)

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

41625530

3
(КПКВК МБ) 

0614030 4030
(найменування відповідального виконавця)

0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код за ЄДРПОУ) 

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 355 198 гривень, у тому числі загального фонду 355 198 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 № 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 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

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

7. Мста бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування.загальну доступність до інформації та культурних цінностей.що зберігаються.надаються в тимчасове користування 
бібліотеками
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання



\

V
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування.загальну доступність до інф орм ац іїта  культурних ц інностей,щ о зберігаються,надаються в тимчасове 

користування бібліотеками

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бю дж етних кош тів загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

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

користування бібліотеками
355198,00 355198,00

Усього 355198,00 0,00 355198,00

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

N з/п Назва регіональної ц ільової 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

вим іру
Джерело інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5 6 7
1 Показник затрат

кількість установ - усього в т.ч.: 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. 3,00 3,00

всього - середньорічне число ставок од штатний розпис на 01.01.2020 р. 4,00 4,00

видатки на забезпечення діяльності 
палаців, будинків культури, клубів та 

інших закладів клубного типу

тис. гри. затверджено кошторисом на 
2020 рік 355198,00 355198,00

2 Показники продукту
Число читачів тис. чол. звітність за попередній період 1,70 1,70

Бібліотечний фонд тис. примірн. звітність за попередній період 28,30 28,30

Бібліотечний фонд тис.грн. звітність за попередній період 130,10 130.10



Поповнення бібліотечного фонду тис. примірн. планові показники на 2020 рік 0,50 0,50

І Іоповнення бібліотечного фонду тис. гри. планові показники на 220 рік 25,00 25.00

Списання бібліотечного фонду тис. примірн. звітність за попередній період 1,60 1,60

Кількість книговидач один. звітність за попередній період 18037 1 8037,00

3 11 оказії и їси фективності

Кількість книговидач на одного 
11 ра ц і в н и к а( ста в ку)

один. розрахунок
4509 4509,25

Середні витрати на придбання одного 
примірника книжок

грн розрахунок
50,00 50,00

4 Показники якості

Динаміка поповнення бібліотечного 
фонду в плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього 
періоду

% розрахунок (планові показники 
на 2020 рік)

2,00 2,00

Динаміка збільшення кількості 
книговидач у плановому періоді 

відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

% розрахунок(планові показники 
на 2020 рік)

10,00 10,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
ГІеречинська міська рала

Гіеречинський .міський а нова
. У - •* > >  —

Дата погодження

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)

І.М. І Іогоріляк

(ініціали і прізвище)

М. II.


