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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 № £3-2- від 'і'
Відділ освіти Перещепинської міської ради______________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження МІСЬКОГО голови
ГІерещепннська міська рада_____________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

Sadef? №

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

гривень, у тому числі загального фонду -

1 0600000 Відділ освіти Перещепинської міської ради

2.

(КТПКВКМБ)

0610000 Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника)

3

(КТПКВКМБ)

0611010 0910

(найменування відповідального виконавця)

Надання дошкільної освіти

(КТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

13 968 188,00 гривень та4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 14 698 188,00

спеціального фонду- 730 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми 
інформатизації" (зі змінами)
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/VIL
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р_№18-8/УП "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" 
від 16.01.2019р. №14-9/УІІ.Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р№18-8/УП "Про бюджетбюджет об'єднаної 
територіальної громади на 2019 рік" від 13.05.2019р. №8-12/УП
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 №134 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р-№18-8/УІІ "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної 
громади на 2019 рік" від 25.06.2019року; розпорядження №159 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р_№18-8/УП "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної

6. Мета бюджетної програми: Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Завдання бюджетної програми:



№ з/п Завдання
1 2
1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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 Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дошкільних 
закладів,в тому числі заходи з інформатизації

13 968 188,00 0,00 0,00 13 968 188,00

2 Продукти харчування 0,00 730 000,00 0,00 730 000,00
УСЬОГО 13 968 188,00 730 000,00 0,00 14 698 188,00

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

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

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 65,00 0,00 65,00

середньорічне число платних одиниць робітників од. штатний розпис 58,65 0,00 58,65
кількість дошкільних навчальних закладів од мережа 1,00 0,00 1,00

кількість груп од. мережа 17,00 0,00 17,00
Продукту 0,00

кількість дітей, що відвідуютьдопващщі, заклади осіб мережа 430,00 0,00 430,00
Ефею^ґиостіЬИйй 0,00

витрати на перебуванна<Гдагици в ДОШКІЙьнййуСкладі 
zz а** . w-7 oeZ ЧЧ

ГРИ.,------ -- розрахунок 32 484,16 1 697,67 34 181,83

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Перещепинський міський голова
(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)

і?;. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 63-г від 02.10.2019
Відділ освіти Перещепинської міської ради 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02.10,2019 202___

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1 0600000 Відділ освіти Перещепинської міської ради

2.

(КТПКВКМБ)

0610000 Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника)

3

(КТПКВКМБ)

0611020 0921

(найменування відповідального виконавця)

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

(КТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 67 874 466,67 гривень, у тому числі загального фонду - 63 791 870,48 гривень та

спеціального фонду- 4 082 596,19 гривень.



Бюджетний кодекс України;; ■’
Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року №1352 "Про затвердження Положення яро формування та виконання Національної програми інформатизаціГ’ (зі змінами) 
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/VII.
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р-№18-8/УП "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/УП "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/УП "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/УП "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/УП "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/УП "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної 
громади на 2019 рік" від 19.06.2019року; розпорядження №130 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р-№18-8/УП "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної 
громади на 2019 рік" від 24.06.2019року; Рішення Перещепинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р_№18-8/УП "Про бюджет об'єднаної 
територіальної громади на 2019 рік" від 12.07.2019р. №8-14/УІІ;розпорядження №148 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р-№18-8/УП "Про бюджетбюджет 
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 25.07.2019року; розпорядження №159 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р-№18-8/УП "Про бюджет об'єднаної

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п Завдання

1 2
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

(гри)

№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.в тому числі заходи з інформатизації
63 758 214,48 62 905,00 0,00 63 821 119,48

2 Продукти харчування 0,00 645 000,00 0,00 645 000,00

3
Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами,в тому числі 

заходи з інформатизації 33 656,00 10 922,00 0,00 44 578,00

4 Поповнення матеріально-технічної базил тому числі заходи з інформатизації 0,00 3 363 769,19 0,00 3 363 769,19
УСЬОГО 63 791870,48 4 082 596,19 0,00 67 874 466,67

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



1

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п Показник

2
____________________________ Затрат____________________________  
____________ кількість закладів (за ступенями шкіл)____________  
_____________ кількість класів (за ступенями шкіл)_____________  
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
___________________________персоналу__________________________  
______ середньорічне число штатних одиниць робітників______  

всього затрат на утримання дітей з особливими потребами 
__________________________ Продукту__________________________  
кількість учнів, що навчаються у загальноосвітніх навчальних 

закладах

Одиниця 
виміру 

з

од.
од.

од.

од.
J2H

Джерело інформації 

~ 4

мережа

штатний розпис

штатний розпис 
кошторис

Загальний фонд

5

12,00
145,00

265,37

241,09
33 656,00

Спеціальний фонд

6

0,00
0,00

0,00

0,00
10 922,00

Усього

7
0,00
12,00
145,00

265,37

241,09
44 578,00

0,00

2 038,00мережа 2 038,00 0,00од.



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№ 63-Z. від . /О'
Відділ освіти Перещепинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Перещепинська міська рада_____________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

1 0600000 Від діл освіти Перещепинської міської ради

2.

(КТПКВКМБ)

0610000 Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника)

3

(КТПКВКМБ)

0611090 0960

(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освітн, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(КТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

2 028 468,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 003 468,00 гривень та

спеціального фонду- 25 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми 
інформатизації" (зі змінами)
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/VIL
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р№18-8/УП "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" 
від 16.01.2019р. №14-9/УП.
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від20 грудня 2018 року №1-8/УП;Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р№18-8/УП "Про бюджет об'єднаної 
територіальної громади на 2019 рік" від 31.05.2019р. №4-13/УП; Рішення Перещепинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р_№18-8/УП "Про 
fiiAirapfbT пб’гтшаялТтрпптппіяіїі.ппі гплмягтп пя 2(110 піірн піп 12 07 2(11 On ,WMt-14/VII

6. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання_______________________________________

7. Завдання бюджетної програми:



№ з/п .. А Чяидяйия

1
1 Забезпечити залучения та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів: t
(гри)

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

1 2 3 4 5 6
і Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми,в тому числі заходи з інформатизації
2 003 468,00 25 000,00 0,00 2 028 468,00

УСЬОГО 2 003 468,00 25 000,00 0,00 2 028 468,00

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
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної

№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 1,00 0,00 1,00
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 

персоналу
од. штатний розпис 12,83 0,00 12,83

середньорічне число шгатмих одиниць робітників од. штатний розпис 4,75 0,00 4,75
Продукту 0,00

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту осіб звітність 602,00 0,00 602,00

Гфеквсвності 0,00
витрати на 1 да^гу/жійййримй^&ишкільну освіту розрахунок 3 328,02 41,52 3 369,54

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Перещепинський МІСЬКИЙ ГОЛІ

Явгуховська Л.М.

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
НаказМ1ністерствафінансівУкраїни26серпня2014року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 63 _ £ від
Відділ освіти Перещепинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

1 0600000 Відділ освіти Перещепинської міської ради

2.

(КТПКВКМБ)

0610000 Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника)

3

(КТПКВКМБ)

0611161 0990

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(КТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

2 246 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 194 100,00 гривень та

спеціального фовду- S2 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;;
Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами) 
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/VII.
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від20.12.2018р_№18-8/УП "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" 
від 16.01.2019р. №14-9/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 13.03.2019р. №15-11/УП.
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від20 грудня 2018 року №1-8/УП ; Рішення Перещепинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р№18-8/УП "Про бюджет об'єднаної

6. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти___________________________________________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:s

№з/п Завдання



1 2 . •
1 Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльностіустанов. Запобігання негативних явиш У фінансово-господарській діяльності.
2 Забезпечення надання якісних посл>ч^!Ицентралізованого господарського обслуговування

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 Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інших закладів у 
сфері освіти.в тому числі заходи з інформатизації

2 167 100,00 0,00 0,00 2 167 100,00

2 Поповнення матеріально- технічної бази,в тому числі заходи з інформатизації 0,00 52 000,00 0,00 52 000,00
УСЬОГО 2 167 100,00 52 000,00 0,00 2 219 100,00

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

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

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

Кількість установ централізованих бухгалтерій од. мережа 1,00 0,00 1,00
Всього число ставок од. штатний розпис 12,00 0,00 12,00

Продукту ------------ 0,00
кількість установ, які обслуговує цей^йлізоваца^^алтерія од. мережа 19,00 0,00 19,00

ЕфективЙосй1 * 0,00
кількість установ, які^Йслйову^Гпраййнак, од. розрахунок 1,60 0,00 1,60

Начальник від ділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Перещепинський міський голова

(ІнІЦІаЛИ І прізвище)

вськаУІ.М.

(ініціали і прізвище)


