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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ № і /  від / /
Відділу освіти Білокуракинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

______________ N
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000___________________   Відділ освіти Білокуракинської РДА
(код) (найменування головного розпорядника)

0610000___________________   Відділ освіти Білокуракинської РДА
(код) (найменування відповідального виконавця)

0611010_____________________________0910________________________________"Надання дошкільної освіти"
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1651399,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1617549,00 гривень та спеціального 
фонду - 33850,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ
2. Конституція України
3. Закон про Державний бюджет України на 2019 рік від 23.11.2018р. № 2629-УІІІ;
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ
5. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-УІІІ;
6. Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001. №2628-111

7. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровідження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 
26.08.2014р. № 836 (зі 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"; Наказ КМУ "Про затвердження порядку надання платних послуг 
державними навчальними закладами" від 27.10.1997р. № 383/239/131;

8. Рішення сесії Білокуракинської районної ради від 27.02.2019 р. № 41/8 "Про внесеняя змін і доповнень до районного бюджету на 2019 рік".



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

Забезпечення надання дошкільної освіти

7.
8.

Мета бюджетної програми : Забезпечення надання дошкільної освіти 
Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 "Надання дошкільної освіти" 1617549,00 33850,00 1651399,00

Усього 1617549,00 33850,00 1651399,00

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
0 0 0

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 затрат

всього- середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

одиниць штатний розпис 18,95 0 18,95



середньорічне число штатних одиниць вихователів одиниць штатний розпис 3,02 0 3,02

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати праці 
віднесених до педагогічного персоналу

одиниць штатний розпис 4,68 0 4,68

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів одиниць штатний розпис 0,5 0 0,5

середньорічне число штатних одиниць робітників одиниць штатний розпис 10,75 0 10,75

кількість дошкільних навчальних закладів одиниць
звіт по мережі штатах 

та контингентах
6 0 6

кількість груп одиниць
звіт по мережі штатах 

та контингентах
6 0 6

обсяг видатків грн. кошторис 1651399 0 1651399
2 продукту

кількість дітей, що відвідують дошкільні 
заклади осіб

85-К 91 0
91

кількість дітей від 0 до 6 років осіб 85-К 265 0 265
3 ефективності

витрати на перебування 1 дитину в дошкільному 
закладі грн. розрахунок 18147 0 18147
діто-дні відвідування ' діто-дні розрахунок 22750 0 22750
діто-дні харчування діто-дні розрахунок 8500 0 8500

4 якості
кількість днів відвідування на 1 дитину дні ^ д а р а а с у н о к 250 0 250
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відсоток £  г-"розрахунок ^ ^  34 0 34

Білокуракинської РДА
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ПОГОДЖЕНО:
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Начальник управління фінансів Білокуракинської РДА

Х \ о  \
Дата погодження ^  0% <&!&/$ 
М. П.

І.КОСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.ГОНЧАР
(ініціали/ініціал, 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 №  ^  від / $ .  Л Л /І ? /?
Відділу освіти Білокуракинської РДА_____________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

______________ N

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000
(код)

0610000
(код)

 0611020
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20593218,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20593218,00 гривень та 
спеціального фонду - 0,00 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ
2. Конституція України
3. Закон про Державний бюджет України на 2019 рік від 23.11.2018р. № 2629-УІІІ;
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ
5. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-УІП;

___________________Відділ освіти Білокуракинської РДА________________
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Білокуракинської РДА
(найменування відповідального виконавця)

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

0921 спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"



6.

6. Закон України "Про загальну сереню освіту" від 13.05.1999р. №651-ХІУ;

7. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровідження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 
26.08.2014р. № 836 (зі 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"; Наказ КМУ "Про затвердження порядку надання платних послуг 
державними навчальними закладами" від 27.10.1997р. № 383/239/131;

8. Рішення сесії Білокуракинської районної ради від 27.02.2019 р. № 41/8 "Про внесеняя змін і доповнень до районного бюджету на 2019 рік".
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
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 відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1

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

гімназіями, колегіумами" 20593218,00 0,00 20593218,00

Усього 20593218,00 0,00 20593218,00

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
0 0 0

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 затрат

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

закладів та 
контингентах

7 0 7

загальноосвітні школи І-ІІ ступеню одиниць
звіт по мережі 

закладів та 
контингентах

2 0 2

загальноосвітні школи І-ІІІ ступеню одиниць
звіт по мережі 

закладів та 
контингентах

5 0 5

кількість класів (за ступенями шкіл): одиниць
звіт по мережі 

закладів та 
контингентах

50 0 50

кількість класів загальноосвітніх шкіл І-ІІ 
ступеню

одиниць
звіт по мережі 

закладів та 
контингентах

8 0 8

кількість класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ 
ступеню

одиниць
звіт по мережі 

закладів та 
контингентах

42 0 42

всього- середньорічне число ставок (штатних 
одиниць) одиниць штатний розпис 193,45 0 193,45

середньорічне число штатних одиниць педагогів одиниць штатний розпис 96,71 0 96,71



середньорічне число штатних одиниць вихователів одиниць штатний розпис 0,5 0 0,5

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати праці 
віднесених до педагогічного персоналу

одиниць штатний розпис 20,25 0 20,25

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів одиниць штатний розпис 6,5 0 6,5

середньорічне число штатних одиниць робітників одиниць штатний розпис 69,49 0 69,49

обсяг видатків грн. кошторис 20593218 0 20593218
2 продукту

кількість учнів, що навчаються в 
загальноосвітніх навчальних закладах

осіб

звіт по мережі 
закладів та 

контингентах
436 0

436

кількість учнів пільгових категорій, які 
одержали безкоштовне харчування осіб

список учнів, які 
харчуються 

безкоштовно 275 0 275
3 ефективності

середбньомісячні витрати на перебування 1 
учня у загальноосвітньому закладі грн. розрахунок 3936 0 3936
діто-дні відвідування діто-дні розрахунок 72812 0 72812
діто-дні харчування учнів пільгових категорій діто-дні розрахунок 45925 0 45925

4 якості
кількість днів відвідування на 1 дитину ДН І . розрахунок 167 0 167

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відсоток
''о б '; Ч і

і •• розрахунок 167 0 167

В.о.начальника, головний спеціаліст відділу освіти 
Білокуракинської РДА

ПОГОДЖЕНО:
; ]

Начальник управління фінансів Білокуракинської РДА
Ш . \  Щ Щ / /  £  н

& / /
Дата погодження , С І- ,у[С/ Я 
м. п.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ № / /  від ^ ,^ 3 ,
Відділу освіти Білокуракинської РДА_____________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

______________ N
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 0600000
(код)

 0610000
(код)

___________________ 0617363
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 362560,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 
362560,00 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ
2. Конституція України
3. Закон про Державний бюджет України на 2019 рік від 23.11.2018р. № 2629-УІІІ;
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ
5. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-УІІІ;
6. Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001. №2628-111
7. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровідження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 

26.08.2014р. № 836 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними згідно з Наказаом Міністерства фінансів від 29.12.2017р.№1181), Наказ Міністерства 
фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження осноних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" (зі змінами)

___________________Відділ освіти Білокуракинської РДА_________________
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Білокуракинської РДА
(найменування відповідального виконавця)

"Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
0490 соціально-економічного розвитку окремих територій"



8. Рішення сесії Білокуракинської районної ради від 27.02.2019 р. № 41/8 "Про внесеная змін і доповнень до районного бюджету на 2019 рік". 
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми__________________________

N з/п Ціль державної політики
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення соціально-економічного розвитку окремих територій
8. Завдання бюджетної програми_____________________________________

N з/п Завдання
1 Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій 362560,00 362560,00

Усього 0,00 362560,00 362560,00

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
0 0 0

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 затрат



загальний обсяг видатків на виконання 
інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

грн. кошторис на 2019 рік 0 362560 362560

2 продукту
кількість об'єктів, на які планується здійснити 
придбання ОД.

проектно-кошторисна
документація 0

1 1
кількість об'єктів , в яких планується здійснити 
капітальний ремонт од.

проектно-кошторисна
документація 0

1 1
3 ефективності

середня вартість придбаних матеріальних 
цінностей на один заклад грн. розрахунок 0 77250 77250
середня вартість проведення робіт на один 
заклад грн. розрахунок 0 285310 285310

4 якості
питома вага придбаних матеріальних цінностей у 
загальній потребі придбання на цей заклад відсоток розрахунок 0 60 60

питома вага виконаних робіт
відсоток розрахунок 0 50 50

В.о.начальника, головний спеціаліст відділу освіти 
Білокуракинської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Білокуракинської РДА
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