
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року Л1> 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20 ірудни 2018 року А» І 200)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Відділ освіти,культури.сім"),молоді та спорту І Іеречинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

30 .04.2021________________№  75/ 01-08

_________________0600000________________

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Відділ осві гн.ку. ні,і урн,січ’Т,молоді та спорту Псречинеької міської ради_____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. _________________1)610001)________________

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту
(найменування відповідального виконавця)

41625530
(код за ЄДРПОУ)

41625530
(код за ЄДРПОУ)

3. _________________0611010________________

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

______________ НН0______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0910
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Падання лонікільної освіти__________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0750500000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 447 483,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 770 892,00 гривень та

спеціального фонду- 676 591,00 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 "О світа"», «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ М інфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон 
України від 5 вересня 2017 року № 2145-УІІІ "Про освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту" № від 11.07.2001 № 2628-1II із змінами і доповненнями; Закон України "Про 
Державний бюджет України на 2021 р ік" (із змінами). Рішення 2 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради V III скликання від 24 грудня 2020р. №74 "Про бюджет міської 
об’ єднаної територіальної г ромади на 2021 р ік"(із  змінами)____________________________________________________________________________________________________________________

6. Цілі державної полі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної прог рами

№ з/гг 1 Ііль державної політики

2 реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№  з / п Напрями використання бю дж етних кош тів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей 12 766 892,00 676 591,00 І З  443 483,00
2 Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації 4 000,00 0,00 4 000,00

УСЬОГО 12 770 892,00 676 591,00 13 447 483,00

10. Перелік м ісцевих /  регіональних програм, що виконую ться у  складі бю дж етної програми

гривень

№  з/п Найменування м ісцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

1 1. Результативні показники бю дж етно ї програми

№ з/п 11 оказії и їси
Одиниця

виміру
Джерело інф орм ації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 56.56 0,00 56,56

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний розпис 6,00 0,00 6,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 5,00 0,00 5,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 68,95 0,00 68,95

кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 5,00 0,00 5,00
кількість груп од. мережа 21,00 0,00 21,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 136,51 0,00 136,51
продукту

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб мережа 450.00 0,00 450,00
ефективності

д і то-д ні ві д в і ду ва н н я днів мережа 49 980,00 0,00 49 980,00
витрати на перебу вання 1 дитини в дошкільному закладі грн. розрахунок 32 600,00 0,00 32 600,00

якості
кількість днів відвідування од. розрахунок 111,00 0,00 1 11,00



ЗАТВЕРДЖЕНО
1 Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року ЛІ* 1209)

З А Т В Е Р Д И Ш  Ю
наказ

Відділ освіти.культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.04.2021________  №  75/01-08

________0600000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Відділ освіти,ку.иі.тури,сім"ї,мо.ііолі та спорту І Іерсчииської міської ради_____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41625530
(код за ЄДРПОУ)

2. 0611)000 Відділ осіяти,ку.іи>туріі,сім'’ї,м».ю,іі га спорту 1 Іерсчииської міської ради___________________  41625530
(код І Ірограмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредшування місцевого бюджету)

3. 0611021 1021 0921

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (кол Функціональної класифікації
кредшування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

Падання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої осві гн____________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків іа кредшування місцевого бюджету)

0750500000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних нризначень/бюджетних асиг нувань 9 640 930,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 465 151,00 гривень та

спеціального фонду- 175 779,00 гривень.

\
5. 1 Іідстави 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 Хе 793 із змінами і доповненнями, Закон 
України від 5 вересня 2017 року X» 2145-УІІІ "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 Хе 651-Х1У із змінами і доповненнями; Закон України "Про 
Державний бюджет України на 2021 р ік"(із  змінами), Рішення 2 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради V III скликання від 24 грудня 2020р. Хе74 "Про бюджет міської 
об’єднаної територіальної громади на 2021 р ік " (із змінами)____________________________________________________

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

№ ч/п Ціль державної політики

1 реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетно? програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосві тніми навчальними закладами



Іапрями використання бюджетних коштів
гри веж,

Гїї з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах 9 459 151,00 126 779.00 9 585 930,00
2 Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації 6 000,00 0,00 6 000.00

3 Капітальний ремонт даху Сімерської гімназії Перечинської міської ради Закарпатської 
області по вул.Карпатська 79 в с.Сімер Ужгородського району

0,00 49 000,00 49 000,00

УСЬОГО 9  4 6 5  151,00 175 7 79 ,00 9  6 4 0  9 30 ,00

10. 1 Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривеїн.

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів (за ступенями шкіл) шт. мережа 5,00 0.00 5.00
загальоноосвітні школи 1-111 ст шт. мережа 1.00 0,00 1.00
загальоноосвітні школи 1-11 ст. од. мережа 3,00 0,00 3,00

гімназії од. мережа 1,00 0,00 1,00
кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі : од. мережа 79,00 0,00 79,00
кількість класів - загальоноосвітні школи 1-111 ст. од. мережа 37,00 0,00 37,00
кількість класів - загальоноосвтп школи 1-11 ст. од. мережа 32.00 0,00 32.00

кількість класів -гімназії од. мережа 10.00 0.00 10.00
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 

персоналу
од. штатний розпис 4.10 0,00 4.10

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 5.50 0.00 5,50
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 64,70 0,00 64,70

всього - середньорічне число ставок штатних одиниць од. штатний розпис 74,30 0,00 74.30
Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації гри. кошторис 0.00 49 000.00 49 000,00

продукту
кількість учнів (всього) у тому числі: осіб мережа 1 565.00 0,00 1 565,00

загальоноосвітні школи 1-111 ст. осіб мережа 842,00 0,00 842,00
загальоноосвітні школи 1-11 ст. осіб мережа 503,00 0.00 503.00

гімназії осіб мережа 220,00 0,00 220,00
Кількість дітей, що відвідують заклад.в якому проводиться 

капітальний ремонт
осіб мережа 0,00 207,00 207,00

ефективності
діто-дні відвідування днів розрахунок 1 88 600,00 0,00 1 88 600,00

Середні витрати на одн\ чи ги ііу гри. розрахунок 0.00 237.00 237.00
якості

к іл ь к іс н і днів нідиїдх нашій днів розрахунок 120.00 (),()() 120,00
рівень пшжііосм об і ким іо виконання б\діиіііщтва в і де. планові показники 0,00 1 ()().()() 100,00




