
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

НАКАЗ

27 липня 2020р смт Білокуракине №61

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2020рік

Відповідно до статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу 
України, керуючись правилами складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
10 вересня 2014 року № 1103/25880, відповідно до рішення сесії
Білокуракинської районної ради від 06 липня 2020 року №53/2 «Про внесення 
змін і доповнень до районного бюджету Білокуракинського району на 2020 рік. 
Службове розпорядження Управління фінансів Білокуракинської РДА від 
22.07.2020 р. №19 «Про внесення змін до розпису районного бюджету»

наказую:

1. Затвердити нові редакції паспортів бюджетних програм на 2020 рік по 
Відділу освіти, культури, молоді та спорту Білокуракинської районної 
державної адміністрації за наступним кодом програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів:

• КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
• КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

середньої освіти ( в т.ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))»;

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера 
Риту Бєльцш

Нач Максим ЛУН Ж ІН



\

1.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу ОКМС Білокуракинської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в ід^ г ^ .  року N (п /

0600000

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 
(нова редакція)

_________________ Відділ освіти, культури, молоді та спорту Білокуракинської РДА 02142000

2.
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 

0610000
(найменування головного розпорядника кош тів м ісцевого (код за ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ освіти, культури, молоді та спорту Білокуракинської РДА 02142000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

4.

0617321 7321 0921 Будівництво освітніх установ та закладів 12303200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)(код Типової 
програмної 

класифікації

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 41325,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 
41325,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами). Конституція України, Закон 
України від 04.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. №2145-УІІІ, Наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів (із змінами). Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення сесії Білокуракинської районної ради 
від 06.07.2020 року №53/2 "Про внесення змін і доповнень до районного бюджету Білокуракинського району на 2020 рік". Службове розпорядження 
Управління фінансів Білокуракинської РДА від 22.07.2020 року №19 "Про внесення змін до розпису районного бюджету".



о. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення організації та облаштування власних комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних.

Забезпечення проведення капітального ремонту покрівлі Просторівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

7.

8.
ТГ

Мета бюджетної програми: Забезпечення організації та облаштування власних комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної 
передачі даних; Здійснення капітального ремонту покрівлі Просторівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Завдання бюджетної програми ______________________________________

ч/п
Завдання

Технічне переоснащення вузлів обліку газу

Капітальний ремонт покрівлі Просторівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

9. Напрями використання бюджетних коштів 
(грн)

N
з/п

Напрями використання бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Будівництво освітніх установ та закладів 0 41325 41325
Усього 0 41325 41325

Перелік міецевих / регіональних програм, що виконуютьея у екладі бюджетної програми: 

(грн)

N
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього



х1. Результативні показники бюджетної програми:

N
з/п

Показник Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

7 Технічне переоснащення вузлів обліку газу
1.1 затрат

Обсяг видатків на реалізацію проекта грн. Кошторис на 2020 рік 0 26325 26325

1.2 продукту
Кількість об'єктів, на яких планується облаштування 
вузлів обліку природного газу одиниць технічні умови 0 3 3

1.3 ефективності
Середні витрати на одиницю об'єкта грн. розрахунок 0 8775 8775

1.4 якості
Рівень готовності об'єкта % розрахунок 0 100 100

2
Капітальний ремонт покрівлі Просторівської 

ЗОШ  / - / / /  ступенів
2.1 затрат

Обсяг видатків на реалізацію проекта грн. Кошторис на 2020 рік 0 15000 15000
2.2 продукту

Кількість об'єктів, на які планується виготовити 
проектно-кошторисну документацію одиниць проектно-кошторисна

документація 0 1 1

2.3 ефективності
Середні витрати на однл^<їрр«^||^]^^^^і^ну 
документацію / / 4 . грн. розрахунок 0 15000 15000

2.4 якості //|< ^ * /^Г Г Г іА  Л Ч  '
Рівень готовності обїЕ{Ш'̂  \ 1 1 ! % розрахунок 0 100 100

у

/; Уйрбвлшня фін^цсів рілоку|)й^їєвіо9№ДА
. _  { 1 g  ^■

(підпис)

і ̂  0.о.\нацшіьішка

\  V '
Д  іта погодження 

М . n ? N

ІЛ /

\<о'

.‘І

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н. УСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



1.

2.

3.

0600000

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

(нова редакція)
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Білокуракинської 
РДА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 ссргаїя 2014 рок\- № 836
(у редакції наказз' Міністерства фінансів України від 29 тр5’дюі 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО* ^
Наказ № ^ У в ід  ■ /
ВІДДІЛУ освіти, культури, молоді та  спорту________
Білокуракинської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02142000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІДДІЛ освіти, культури, молоді та спорту Білокуракинської 
РДА

(код за ЄДРПОУ)

02142000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0611020 1020 0921

(найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти закладами 

середньої освіти (в т.ч. з дошкільними 
підрозділами(відділеннямн групами»

(код за ЄДРПОУ)

12303200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової профамної (код Функціональної 
класифікації видатків та класифікації видатків 
кредитування місцевого та кредитування 

бюджету) бюджету)

(найменування бюджетної профами згідно з Типовою 
профамною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код бюджету)

4.
5.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10281312,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10171005,00 гривень та  спеціального фонду - 110307 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України; Закон України від 04.11. 2019 року № 294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ(із змінами); Конституція України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-УШ, Закон України "Про загальну середню освіту" № 651-ХІУ від 13.05.1999р.; 
Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ КМУ "Про затвердження порядку надвання платних послуг державними навчальними закладами" №383/239/131 від 27.1.1997р.;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р.№ 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами);
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-УШ; Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-УІІ;
Рішення Білокуракинської районної ради від 24.12.2019р. № 49/10«Про районний бюджет Білокуракинського району на 2020рік», розпорядження голови районної державної адміністрації №75 від 13.03.2020 р. "Про зміни до 
розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2020 рік". Рішення Білокуракинської районної ради від 12.06.2020р. № 52/4«Про внесення змін до районного бюджету Білокуракинського району 
на 2020рік», Службове розпорядження Управління фінансів Білокуракинської РДА від 22.07.2020 р. №19 "Про внесення змін до розпису районного бюджету".

6. ЦІЛІ державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми_______________________________________________
N з/п

1
ЦІЛЬ державної політики

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальн(ю світніми навчальними закладами

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
8. Завдання бюджетної програми_______________________________________________________________________________________________

N з/п
1

Завдання
Забезпечити надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Надання загальної середньої освіти закладами 
середньої освіти (в т.ч. 3 дошкільними 
підрозділами (відділеннями групами)

10158805 19350 10178155

2 Витрати на інформатизацію 12200 90957 103157
Усього 10171005 110307 10281312



ІО. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
N3/n Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спецфонд Усього

1 2 3 4 5
1

Усього 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми:
N3/H Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість закладів (за ступенями шкіл): одиниць звіт по мережі закладів та 

контингентах 3 3

загальноосвітні школи І-И ступеня одиниць ЗВІТ по мережі закладів та 
контингентах

загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня одиниць звіт по мережі закладів та 
контингентах 3 3

кількість класів (за ступенями шкіл): одиниць звіт по мережі закладів та 
контингентах 22 22

кількість класів загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступеня одиниць звіт по мережі закладів та 
контингентах 0 0

кількість класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст. одиниць звіт по мережі закладів та 
контингентах 22 22

всього- штатна чисельність одиниць штатний розпис 87 ,58 87,58
штатна чисельність педагогів одиниць пггатний розпис 4 3 ,6 43 ,6

штатна чисельність вихователів одиниць штатний розпис 0,5 0,5

штатна чисельність адмінперсоналу, за умови оплати 
праці, віднесених до педагогічного персоналу

одиниць штатний розпис 8,75 8,75

штатна чисельність спеціалістів одиниць штатний розпис 3 3

штатна чисельність робітників одиниць штатний розпис 31,73 31,73
обсяг видатків грн. кошторис 10171005 110307 10281312

2 продукту
кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх 
навчальних закладах

осіб звіт по мережі закладів та 
контингентах 197 197 197

кількість учнів пільгових категорій, які одержують 
безкоштовне хаочування

осіб список учнів на безкошт. 
харчування 105 105

3 ефективності
витрати на перебування однієї дитини у 

загальноосвітньому закладі
грн. розрахунок 5 1629 560 52189

піто-пні вілвіпування Л1ТО-ЛН1 оозоахунок 33293 33293
діто-дні хаочування учнів пільгової категооії діто-дні оозоахунок 17745 17745

4 Я К О С ТІ

кількість днів харчування на одну дитину . дні розрахунок 169 169
кількість днів відвідування на одну дитий^^^^"!]^»« дні оозоахунок 169 169

Л ю дм ила БОНЧУЖ НА
(ініціалкініцісг провяще)

Н аталія Усенко
(ішомліі іяііма. прЬвнше)


