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

НАКАЗ

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 листопада 2020 
року №57/2 «Про внесення змін і доповнень до районного бюджету Білокуракинського 
району на 2020 рік

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 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами середньої 
освіти (у т.ч. з дошкільними підрозділами(відділеннями групами))».

- КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»^

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

07 грудня 2020р смт Білокуракине № 119

Наказую:

БЄЛЬЦОВУ.

В.о.нач Микола ПОНОМАРЕНКО



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

НАКАЗ

07 грудня 2020р смт Білокуракине №119

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 листопада 2020 
року №57/2 «Про внесення змін і доповнень до районного бюджету Білокуракинського 
району на 2020 рік

нові редакції паспортів бюджетних програм на 2020 рік по Відділу 
ц ш у р в ,  молоді та спорту Білокуракинської районної державної

програмної класифікації видатків та

•світи закладами середньої

Ж

то бухгалтера Риту

Микола ПОНОМАРЕНКО



І

1.

2.

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

від , /с А ,
ВІД Д ІЛ У  О СВІТИ. К У Л Ь ТУ РИ , молоді та СПОРТУ 

Білокуракинської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ № / ґ 9

0600000

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Білокуракинської 
РДА

02142000

(код за ЄДРПОУ)

02142000

3.

(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(відділеннями групами))

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

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

бюджету) бюджету)

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

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

12303200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань - 11588674,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11365268,00 гривень та спеціального фонду - 223406,00 гривень.

5.
Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України; Закон України від 04.11.2019 року № 294-ІХ "Про Державний бюджет Украйни 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»,
Рішення сесії Білокуракинської районної ради № 57/2 від 27.11,2020р. "Про внесення змін і доповнень до районного бюджету Білокуракинського району на 2020 рік";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N3/11 Ціль 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_____________________________________________________________________________________

N з/п Завдання
1 Забезпечити надання п о с л у г  денними загальноосвітніми навчальними закладами
9. Напрями використання бюджетних коштів
N

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

2 3 4 5

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

11198966 132449 11331415

2 Витрати на інформатизацію 23400 90957 114357
3 Придбання дезінфікуючих засобів та засобів 

індивідуального захисту для запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби (СОУШ-19)

142902 0 142902

Усього 11365268 223406 11588674



10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
N Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спецфонд Усього
1 2 3 4 5
1

Усього 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми
N і/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

і 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-ІІІ ступеня одиниць звіт по мережі закладів та 
контингентах 3 3

кількість класів (за ступенями шкіл): одиниць звіт по мережі закладів та 
контингентах 24 24

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 24 22

всього- штатна чисельність одиниць штатний розпис 88.67 88.67
ш татна чисельність педагогів ОДИНИЦЬ штатний розпис 44.69 44.69
ш татна чисельність вихователів одиниць штатний розпис 0,5 0=5

ш татна чисельність адмінперсоналу, за умови оплати 
праці, віднесених до педагогічного персоналу

ОДИНИЦЬ штатний розпис 8,75 8,75

ш татна чисельність спеціалістів ОДИНИЦЬ штатний розпис 3 3
ш татна чисельність робітників ОДИНИЦЬ штатний розпис 31.73 31.73
обсяг видатків грн. кошторис 11365268 223406 11588674

2 продукту
кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх 
навчальних закладах

осіб
звіт по мережі закладів та 

контингентах 195 195 195

кількість учнів пільгових категорій, які одержують 
безкоштовне харчування

осіб
список учнів на безкошт. 

харчування 105 105

3 ефективності
витрати на п е р е б у в ш а ^ д й Ш ^ ^ Г й ім 2 І^ ц . 

загальноосвітньом ^^бсдС ^^ .. *
грн. розрахунок 58283 1146 59429

літо-пні в ід в ід у в ан а^  ^ літо-дні позпахунок 32955 ____ 32955____
і т о - д н і ДІТО-ДНІ розрахунок 17745 ________Ш 4 5 _______

4 якості ^
кількість ді£и£ Зсїр.ЗУвз&ня і а В т ! '»

р
ДНІ розрахунок 169 169

кількість днів в ідш и вання н ї ш / т ГИНУ ^  Ш  ї ї ДНІ розрахунок « /  169 169

В.о. начальника 5 ,  \ 1 13 11
ПОГОДЖЕНС
Управління фіна

В.о. начальника

(ікіціалк/ініціал, прізвище)

Наталія УСЕНКО
Дата погодження 
М ,П .

(інішали/ікіціал, прізвище)



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 і д /ґ&  і року N / / * 9

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

(нова редакція)

Ц_________________ 0600000_________________________Відділ освіти, культури, молоді та спорту Білокуракинської РДА 02142000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найм енування головного  розпоряд ни ка ко ш тів  м ісцевого  (код за ЄДРПОУ)

2._________________ 0610000_________________________Відділ освіти, культури, молоді та спорту Білокуракинської РДА 02142000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

З,  0614030_____________ 4030_________________________ 0824 Забезпечення діяльності бібліотек_____ 12303200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування (код Типової (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код бюджету)

місцевого бюджету) ' програмної видатків та кредитування бюджету) програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
класифікації бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 419644,00 гривень, у тому числі загального фонду - 358144,00 гривень та 
спеціального фонду - 61500,00 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-УІІІ, Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ «Про культуру» (із змінами), 
Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (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), 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 27.11.2020 року №57/2 "Про внесення змін і 
доповнень до районного бюджету Білокуракинського району на 2020 рік".

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

N з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення діяльності бібліотек



7. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та 
культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації
2 Створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян
3 Сприяння професійному та освітньому розвитку громадян
4 Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

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 бібліотек 356294 36000 392294

2 Інформаційно-аналітичне 
забезпечення діяльності бібліотек 0 25500 25500

3

Придбання дезінфікуючих засобів та 
засобів індивідуального захисту для 
запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19)

1850 0 1850

Усього 358144 61500 419644

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

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 з а т р а т

Видатки на забезпечення діяльності 
бібліотек грн. Кошторис на 2020 рік 358144 61500 419644

Кількість ставок од.

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

бюджетів

4 4

2 продукту

Кількість користувачів (читачів) тис.осіб Форма 6-НК 1,57 1,57

Бібліотечний фонд тис. прим. Форма 6-НК 24,225 24,225

Кількість книговидач од. Форма 6-НК 35400 35400
3 ефективності

Кількість книговидач на одного., 
працівника (ставку) од. розрахунок 8850 8850

Кількість книговидач на одного 
користувача (читача) од. розрахунок 22 22

4 ЯКОСТІ
Динаміка збільвд@шГя’,Жнтовидач у 

попередаУ^ЗіфйЙК*
% розрахунок 1 1

Динаш^а-їбиІщи

п е р і ш ^ ^ ^ ^ м  
п е р Ц о ^  1__

редн Ь ш ^
\  ,

і!
3 з  
1  ?

розрахунок ^ 1 1

В.о. началМикя

ПОГОДЖЕЬ 
Управління фінЬ

В.о. начальника

Д ата погодження 

М .Л .

Микола ПОНОМАРЕНКО
(ішціали/ініціал, прізвище)

Наталія УСЕНКО

(ініціали/їніціал, прізвище)


