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

НАКАЗ

смт Білокуракине №8004 вересня 2020р

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 27 серпня 2020 року № 54/7 «Про внесення 
змін і доповнень до районного бюджету Білокуракинського району на 2020 рік 
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:

2. Контр' 
Вале

КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»; 
КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 
середньої освіти ( в т.ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))»;
КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів»;
КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти»;
КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 
куль^й^Е^і^ів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».

м цього наказу покласти на бухгалтера II категорії

Начальник Максим ЛУНЯКІН



1. 0600000

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)

ВІД oi^d^  року N <f ̂

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
(найменуванш головного розпорядника коштів місцевого (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 - 902525,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 
902525,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-УІ (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. №2І45-УПІ, 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 27.08.2020року № 54/7 "Про внесення змін і доповнень до районного бюджету Білокуракинського району на 2020 рік"



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 ЗОШІ-ІІІ ступенів

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

8. Завдання бюджетної програми_____________________________________________________________  ___________  ______________ _____________
Завдання

1 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 902525 902525
Усього 0 902525 902525

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

N
з/п Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього



Е Результативні показники бюджетної програми:

N
з/п Показник Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 б 7

1 Технічне переоснащення вузлів обліку газу
1.1 затрат

Обсяг видатків на реалізацію проекта грн. Кошторис на 2020 рік 0 122525 122525
1.2 продукту

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

1.3 ефективності
Середні витрати на одиницю об'єкта грн. розрахунок 0 49617 49617

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

2 Капітальний ремонт покрівлі Просторівської 
ЗОШІ-ІІІ ступенів

2.1 затрат
Обсяг видатків на реалізацію проекта грн. Кошторис на 2020 рік 0 780000 780000 '

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

документація 0 1 1

Кількість об'єктів, на яких планується капітальний 
ремонт покрівлі одиниць проектно-кошторисна

документація 0 1 1

2.3 ефективності
Середні витрати на одну проектно-кошторисну 
документацію розрахунок 0 15000 15000

Середні витрати на капітальний ремонт 
Просторівської ЗОШ І-ІІІ ступенів / -щ розрахунок 0 765000 765000

2.4 якості | І # | /  1^1 й \  \ %  \
Р ів е н ь г о т о в н о с т і ^ ^ ^ ^ ^ _ „ .  ї й °4> і  І розр^унок 0 100 100

ПОГОДЖЕНО: 
Управління фіна|ішвД і̂ло' 
В.о. начальника

(підпис)/^

(ініціали/ініціал, прізвище)

І. РЯЗАНЦЕВА
(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

(код Програмної класифікації видатків та іфедитування місцевого 
бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІДДІЛ освіти, культури, молоді та спорту 
Білокуракинської РДА

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

0611010 1010

(найменування відповідального виконавця)

0910 Надання дош кільної освіти

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

ЗАТВЕРДЖЕНО ^  .
Наказ № (2^від  0'7. іР9 - 
ВІДДІЛУ освіти. КУЛЬТУРИ, молоді та шорту Бі,
РДА
(наймеї^^ання головного розпорядника коштів шсцевого бюджету)

орту Білокурак

02142000

(код за ЄДРПОУ)

02142000

(код за ЄДРПОУ) 

12303200000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної

видатків та кредитуваїшя місцевого класифікації видатків та класифікації видатків та
бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету)

(найменування бюджетної іфограми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 453862,00 гривень, у тому числі загального фонду - 438462,00 гривень 
спеціального фонду -15400,00 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); Кодекс цивільного захисту України;.
Конституція України;
Закон України "Про освіту" від 05,09,2017р. № 2145-УШ
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

5. змш амивіа02.12.2014р.№ 1194);
Наказ Міністерства фінансів Укршни від 26.08.2014 р. №  836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»( із змінами);
Наказ Міністерства фінансів У іф^’ни від 20.09.2017р.№ 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами);
КМУ "Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами" від27.10.19997р. "383/239/131;
Закон Укршни "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. № 2628-УШ;
Рішення Білокуракинської районної ради від 24.12.2019р. № 49/10 «Про районний бюджет Білокуракинського району на 2020 рік», Рішення Білокуракинської районної ради вщ 27.08.2020р. № 54/7 
внесення змін до районнго бюджету Білокуракинського району на 2020 рік».

6. Ц ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми_____________________________ ______
N 3^

1

Ц ІЛ Ь державної політики
Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дош кільної освіти
8. Завдання бюджетної програми_______________________

N з/п

1
Завдання

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



9. Напрями використання бюджетних коштів (гривень)
Х з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання дошкільної освіти 438462 9400 447862
2 Витрати на інформатизацію 6000 6000

Усього 438462 15400 453862

10. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)
N з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1

Усього 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми:
Х з/п П о к а зн и к О д и н и ц я  ви м ір у Д ж ерело  ін ф о р м ац ії З а га л ь н и й  фонд С п ец іал ь н и й  фонд У сього

1 2 3 4 5 б 7

1 затрат

всього- платна чисельність одиниць платний розпис 3,51 3,51

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

одиниць платний розпис 2,01 2,01

штатна чисельність робітників одиниць платний розпис 1,5 1.5

кількість дошкільних навчальних 
закладів одиниць

звіт по мережі, платах та 
контингентах

3 3

кількість груп одиниць
звл  по мережі, платах та 3 3

обсяг видатків грн. кошторис 438462 15400 453862
2 продукту

кількість дітей, що відвідують 
дошкільні заклади осіб 85-К 43 43

кількість дітей від 0  до б років осіб 85-К 141 141
3 ефективності

витрати на перебування однієї 
дитини в дошкільному закладі ' три . ^ розрахунок 10197 , 358 10555

діто-дні відвідування діто-дні „ , Ч  „ 1 оозоахунок 8170 8170
4 якості ■ '

кількість днів відвідування на одну 
дитину ; ' . і 'д н і , с~ 1' Ч ,, розрахунок ^  190 190

відсоток охоплення дітей 
дошкільною освітою

розрах^ок-^ /
/  .........  ■ "

31 31

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорт>'. 
Білокуракинської РДА . _ ' Ч  *

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Білокуракинської РДА

В.о. начальника управління фінансів Білокуракинської РДА

Максим ЛУНЯКІН
(ігідішс

(підпис) \

(ішїгіали/ініціал, прізвище)

Ірина РЯЗАНЦЕВА
(ініщали/щщіап, прізвище)



1.

2.

3.

4.
5.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів Украіни 
26 серпня 2014 року № 836
6 'редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 рої̂ ^Ка 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО ^  ^  ^

Наказ Х °< ^ в ід  О / -

ВІДДІЛУ освіти. КУЛЬТУРИ, молоді та спстту_______
Білокуракинської РДА
(наймещ^ання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0600000

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

(нова редакція)
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Білокуракинської 
РДА 02142000

(код Програмної класифікації ввдатків та кредшування 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 
пщрозділами(відціленнями групами))

(код за ЄДРПОУ)

12303200000

(код Програмної класифікаттії видатків та кредшування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної (код Функціональної 
класифікації видатків та класифікації видатків 
кредшування місцевого та кредшування 

бюджету) бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредшування 

місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11010876,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10857169,00 гривень та спеціального фонду - 153707,00 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-УП;
Рішення Білокуракинської районної ради від 24.12.2019р. № 49/10«Про районний бюджет Білокуракинського району на 2020рію>, Рішення сесії Білокуракинської районної ради Х» 54/7 від 27.08.2020р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Хз/п Ц ІЛЬ державної політики

1 Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
8. Завдання бюджетної програми___________ __________________________________________________________

Х з/п Завдання
1 Забезпечити надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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

1 2 3 4 5

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

10844969 62750 10907719

2 Витрати на інформатизацію 12200 90957 103157
Усього 10857169 153707 11010876



10. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у  складі бюджетної програми:
К з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спецфонд Усього

1 2 3 4 5
1

У сього 0 0
11. Результативні показники бюджетної програми:

Х з/п 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-ІІ ступеня одиниць звіт по мережі закладів та 
контингентах

загальноосвітні школи І-Ш 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-П ступеня одиниць звіт по мережі закладів та 
контингентах 0 0

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

всього- штатна чисельність одиниць штатний розпис 87.58 87.58
штатна чисельність педагогів одиниць штатний розпис 43,6 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 10857169 153707 11010876

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 харчування осіб список учнів на безкошт. 

харчування 105 105
3 ефективності

витрати на перебування однієї дитини у 
загальноосвітньому закладі грк- , розрахунок 55113 ' 780 55893
літо-пні віпвіїїування літо-лні оозоахунок 33293 33293
літо-лні хасчування учнів пільгової категорії літо-дні розрахунок 17745 17745

4 якості
кількість днів харчування на одну дитину ■ / дні розрахунок А  169 169Ікількість днів відвідування на одну дитину * і дні розрахунок /  169 169

Начальник

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Білокуракинської РДЛ 

В.о. начальника

Максим ЛУНЖІН
(іящіми/ініиіал. прізвцше)

Ірина РЯЗАНЦЕВА



1. 0600000
(код програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

2, 0610000______________

Паспорт
бюджетної програми міспевого бюджету на 2020 рік

Відділ освіти Білокуракинської РДА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів Укршни 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів У к р ^ и  від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № від
відділу освіти Білокуракинської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02142000

(код програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

________ ВІДДІЛ освіти Білокуракинської РДА_____

(код за ЄДРПОУ) 

02142000

3. 0611150 1150 0921

(найменування відповідального виконавця) ' (код за ЄДРПОУ)

Методичне забезпечення діяльності 
_____________ навчальних закладів 12303200000

(код Програмної класифікації видатків (код Типової програмної (код функціональної
та кредитування місцевого бюджету) класифікації видаткш та класифікації видатків та

кредитування місцевого ^  ч
бюдаету) кредитування бюджету)

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

місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 406666,00 грн, у тому числі загального фонду - 406666,00 грн та спеціального фонду -  грн.

5.

Підстави для виконання бюджетної програмиїКонституція 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 
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №  245б-УІ;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №  836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»( із змінами);
Наказ Міністерства освіти і науки Українии від 10.07.2017р.№ 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх втконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; 
Рішення Білокуракинської районної ради від 24.12.2019р. № 49/10 «Про районний бюджет Білокуракинського району на 2020рік», Рішення сесії Білокуракинської районної ради від 27.08.2020р №  54/7

6 . ЦІЛІ державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
К з/п

1
ЦІЛЬ державної політики

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
8. Завдання бюджетної програми__________________

N з/п

1
Завдання

Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
N з/п Напрями використання 

бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Методзабезпечення діяльності 
закладів освіти .

404266 404266

2 Витрати на інформатизацію 2400 2400

Усього 406666 406666



N з/п Н айменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1

Усього 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми:
N  з/п П о к а зн и к О д и н и ц я  вим іру Д ж ерело  ін ф орм ац ії З а га л ь н и й  фонд С п ец іал ьн и й  фонд У сього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість закладів ОДИНИЦЬ
звіт по мерелсі закладів та 

контингентах 1 1

всього-ш татна чисельність одиниць ш татний розпис 4 4
всього-ш татна чисельність 
педпрацівників. за  умови праці, 
віднесених до педперсоналу

одиниць ш татний розпис 2 2

ш татна чисельність спеціалістів одиниць ш татний розпис 1 1

ш татна чисельність робітників одиниць ш татний розпис 1 1

2 продукту
здійснення безперервного 
удосконалення фахової освіти 
курсової перепідготовки

одиниць
план-графік курсів 

підвищення кваліфікації 
педпрацівників Л011Ш0

5 5

кількість проведення навчально- 
методичних заходів, конкурсів

одиниць
план-календар заходів 

на  2020р
15 15

3 ефективності
кількість установ, які обслуговує і 
надає свою допомогу методичний 
заклад (ЗНЗ, КДНЗ)

одиниць розрахунок 6 6

кількість заходів на одного 
педагогічного працівника одиниць

районна цільова програма 
"Освіта Білокуракинського 
.'району на 2017-2020р"

8 8

4 якості
динаміка кількості проведених 
методичних заходів, конкурсів 
порівняно 3 минулим роком

- % 7 '  7 “ розрахунок ^ 41 41

Начальник відділу освіти Білокуракинської РДА 

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Білокуракинської РДА 
В.о. начальника управління фінансів 
Білокуракинської РДА

Дата погодження
м. п.

Максим ЛУНЯКІН

(підпис)ж

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина РЯЗАНЦЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО^ .
Наказ

0600000
га >феднтуванкя місиевого бсохксіу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

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

ВІДДІЛУ ОКМС Білокуракинської РІ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02142000
(кайменуванн* голоаного розпс

0610000 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Білокуракинської РДА

(кодзаЄІрПОУ)

02142000
(код Програмної класнфікацй вндаїків та кредиіуваин* міецевого бюджету)

0611161 1161 0921
Забезпечення діяльноеті інпгах закладів у сфері освіти

(код Програмної класифікації видаткіа та кі ія иіоцевого бюджету) (код Типової програ»
го бюджету) кредитування &оджеіу)

жстиої програми згідно з Тнпов<ж) п! ю видатків та кредитування місиевого

(код за ЄДРПОУ)

12303200000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1049910,00 грн, у  тому числі загального фонду - 1049910,00 грн та спеціального фонду -  грн.

Підстави для виконання бюджетної програмиЖонституція України; Закон Укршни від 04.11. 2019 року № 294-ІХ "Про Державний бюджет Укршни на 2020 рік";
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. Х»2456-УІ(із змінами);
Конституція України;

5 Закон Укршни "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-УШ 
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 245б-УІ;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. X» 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»( із змінами );
Наказ Міністерства освіти і науки Укршнии від 10.07.2017р.Х» 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх втконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; 
Наказ КМУ Х“383/239/131 від 27.10.1997р. "Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами.
Рішення Білокуракинської районної ради від 24.12.2019р. X» 49/10 «Про районний бюджет Білокуракинського району на 2020 рік»; Рішення сесії Білокуракинської районної ради від 27.08.2020 року Х»54/7 "Про 
внесення змін і доповнень до районного бюджету Білокуракинського району на 2020 рік"

6. Ц ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ц іль державної політики

1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

7. М ета бюджетної програми: Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
8. Завдання бюджетної програми______________________________

Х з/п Завдання
1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Х з/п
Н апрям и використання бюджетних 

коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти

- 104601(1 1046010

2 Витрати на інформатизацію 3900 3900
Усього 1049910 1049910



10. П ерелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N 3^ Найменування місцевої /  регіональної 
програми

Усього

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



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)

ВІД року N ^

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

(нова редакція)

1. 0600000 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Білокуракинської РДА 02142000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого (код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Білокуракинської РДА 02142000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0614060 4060

(найменування відповідального виконавця) - (код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів 

  0828 дозвілля та інших клубних закладів 12303200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

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

класифікації

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

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2224803,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2209803,00 гривень та 
спеціального фонду - 15000,00 гривень.



5. ■

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-УІ (із змінами), Закон України «Про 
Державний бюджет України» від 23.11.2018 р. №2629-VIII, Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ «Про культуру» (із змінами), 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 фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 
29.12.2017 № 1181), Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11 травня 2000 року N 1707-ІП, від 8 червня 2000 року N 
1807-ІП, від 22 червня 2000 року N 1829-ІП, від 9 лютого 2006 року N 3422-ІУ, від 8 липня 2010 року N 2457-УІ, Рішення сесії 
Білокуракинської районної ради від 24.12.2019 р № 49/10 «Про районний бюджет Білокуракинського району на 2020 рік». Рішення сесії 
Білокуракинської районної ради від 27.08.2020р. №54/7.

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

Мз/п Ціль державної політики
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
Забезпечення культурного дозвілля населення.
Зміцнення культурних традицій.



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
Загальний

фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

2207603 15000 2222603

2
Інформаційно-аналітичне 
забезпечення діяльності будинків 
культури і клубів

2200 2200

Усього 2209803 15000 2224803

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

Мз/п Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми:

Мз/п Показник Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Видатки на забезпечення діяльності 
палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних 
закладів

грн. Кошторис на 2020 рік 2209803 15000 2224803

Кількість установ, в тому числі: од.

Звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ, ш;о 
фінансуються з місцевих 

бюджетів

6 6

Будинків культури од.

Звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ, ш,о 
фінансуються з місцевих 

бюджетів

4 4

Клубів од.

Звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ, що 
фінансуються з місцевих 

бюджетів

2 . 2

Художніх аматорських колективів, 
які носять звання "народний" од.

Звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ, що 
фінансуються з місцевих 

бюджетів

4 4

Кількість ставок од. Штатний розпис 24,25 24,25

2 продукту



/ Кількість відвідувачів, у т.ч.: осіб Форма 7-НК 4577 1000 5577

За реалізованими квитками осіб Форма 7-НК 1000 1000

Безкоштовно осіб Форма 7-НК 4577 4577

Кількість заходів, які забезпечують 
організацію культурного дозвілля 
населення

од. Форма 7-НК 89 89

3 ефективності
Середня вартість одного квитка грн. розрахунок 15 15

Середні витрати на одного 
відвідувача

грн. розрахунок 483 15 498

4 якості
Середня завантаженість залів розрахунок 100 100

Динаміка збільшення кількості 
відвідувачів у плановому перірде^^*' 
порівнянні 3 попереднім пері^'^о^^'у

^  розрахунок

П
1 1

%  ЛІ

Управлі фінансів Білокзфакинської ^

(ініціали/ініціал, прізвище)

І. РЯЗАНЦЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)


