
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № від (/ & ■
Відділ освіти Перещепинської міської ради_________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
Перещепинська міська рада
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 20.06.2019

ПАСПОРТ

1

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000 Відділ освіти Перещепинської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Орган з питань освіти і науки

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0613140 1040
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 327 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 327 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, 
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 20.12.2018р. №18-8/VlI.
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від 16.01.2019р. №14-9/VII.
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від20 грудня 2018 року №l-8/VII розпорядження №93 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної 
громади на 2019 рік" від 17.04.2019року; розпорядження №126 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної 
громади на 2019 рік" від 19.06.2019року 

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки



7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1
1 Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(гри)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються 
за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)
327 000,00 0,00 0,00 327 000,00

УСЬОГО 327 000,00 0,00 0,00 327 000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма оздоровлення та відпочинок дітей Перещепинської міської! ради на 2019- 

2022 роки" 327 000,00 0,00 327 000,00

Усього 327 000,00 0,00 327 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

.Явтуховська Л.М.
У (ініціали і прізвище)

№ з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Продукту 0,00

кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення осіб ВІДОМОСТІ 500,00 0,00 500,00
кількість придбаних путівок на відпочинок дітей од. розрахунок до кошторису 24,00 0,00 24,00

Ефективності 0,00
середні витрати на оздоровлення однієї дитини грн. розрахунок 294,00 0,00 294,00
середня вартість однієї путівки на відпочинок грн. розрахунок 7 500,00 0,00 7 500,00

Якості 0,00
питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості 

дітей у регіоні
відс. розрахунок 24,00 0,00 24,00

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Перещепинський МІСІ ький І голова
уГчл/' -----------

Савельев В.І.
_______ і_______________________________________

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року№908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № ~~Р від ' (2в ■ ,
Відділ освіти Перещепинської міської ради /

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
Перещепинська міська рада
(найменування місцевого фінансового органу)

____  № 20,06.2019

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0600000 Відділ освіти Перещепинської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Орган з питань освіти і науки

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0611020 0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою- 
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 63 266 401,67 гривень, у тому числі загального фонду - 61 486 450,00 гривень та

спеціального фонду- 1 779 951,67 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, 
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 20.12.2018р. №18-8/УП.
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 
16.01.2019р. №14-9/УІІ.;Рішення Перещепинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджет об'єднаної територіальної 
громади на 2019 рік" від 13.03.2019р. №15-11/VII, Рішення Перещепинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджет 
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 13.05.2019р. №8-12/УІІ;Рішення Перещепинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18- 
8/УІІ "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 31.05.2019р. №4-13/VII
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку. Перещепинської об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від20 грудня 2018 року №l-8/VII розпорядження №93 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної 
громади на 2019 рік" від 17.04.2019року; розпорядження №126 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної 
гппмяіш на 2019 пік" иіи 19 П6 ?П19ппку



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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

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

гімназіями, колегіумами
61 452 794,00 0,00 0,00 61 452 794,00

2 Продукти харчування 0,00 645 000,00 0,00 645 000,00
3 Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 33 656,00 10 922,00 0,00 44 578,00
4 Поповнення матеріально-технічної бази 0,00 1 124 029,67 0,00 1 124 029,67

УСЬОГО 61 486 450,00 1 779 951,67 0,00 63 266 401,67

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа 12,00 0,00 12,00
кількість класів (за ступенями шкіл) од. мережа 145,00 0,00 145,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 265,37 0,00 265,37

середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 241,09 0,00 241,09
всього затрат на утримання дітей з особливими потребами грн кошторис 33 656,00 10 922,00 44 578,00

Продукту 0,00
кількість учнів, що навчаються у загальноосвітніх навчальних 

закладах од. мережа 2 038,00 0,00 2 038,00

середньорічне число дітей з особливими потребами од. звітність ' 2,00 0,00 2,00
Ефективності 0,00

витрати на 1 учня грн розрахунок 30 153,00 551,53 30 704,53
витрати на 1 учня з особливими потребами грн розрахунок 16 828,00 5 461,00 22 289,00





Явтуховська Л.М.
(ініціали і прізвище)

Савельев В.I.
(ініціали і прізвище)


