
ВІДДІЛ ОСВІТИ
БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ
смт Білокуракине

26 вересня 2019р № 90
Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2019рік

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 службового розпорядження 
управління фінансів № 18 від 13.03.2019р. «Про розподіл субвенції з місцевого 
бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції на 2019 рік», 
наказую:

2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік за кодами програмної 
класифікацікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що 
додаються:

• КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами»;

• КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
• КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти»;
• КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів».

2.Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера 
Лідію Асюченко.

Лідія Асюченко

/  /  /У
„4#  / /
.  /У

Людмила БОНЧУЖНА



ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №30 від26.09.2019
Відділу освіти Білокуракинської РДА

(найменування головною розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2 .

3.

4.

5.

0600000 __________________ Відділ освіти Білокуракинської РДА_______________
(код) (найменування головного розпорядника)

0610000 __________________ Відділ освіти Білокуракинської РДА_______________
(код) (найменування відповідального виконавця)

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

0611020 0921 спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"
(К0Д) (К Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20393608.00 гривень, у тому числі загального фонду - 19587509,00 гривень та 
спеціального фонду - 806099,00 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
2. Конституція України
3. Закон про Державний бюджет України на 2019 рік від 23.11.2018р. № 2629-УІ11;
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-У1
5. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-УІ1І;



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 районної ради від 20.09.2019р № 46/6 "Про внесення 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 загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

7.
8.

Мета бюджетної програми : Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 
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" 19587509,00 806099.00 20393608,00

Усього 19587509,00 806099,00 20393608,00

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 19587509 806099 20393608
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 3744 0 3744
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 дні розрахунок 167 0 167

В.о.начальника відділу освіти Білокуракинської РДА

(підпис) ■ /

Л.БОНЧУЖНА____________
(ініціали/ініиіал. прізвище)

І РЯЗАНЦЕВА____________
(ініціали/ініціал. прізвище)



ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №30 від26.09.2019р.
Відділу освіти Білокуракинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000
(код)

0610000
(код)

Відділ освіти Білокуракинської РДА
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Білокуракинської РДА
(найменування відповідального виконавця)

0611150 0921
"Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів"

(КОд) (К Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -397897,00 гривень, у тому числі загального фонду - 397897,00 гривень та спеціального 
фонду -0,00 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-У1
2. Конституція України
3. Закон про Державний бюджет України на 2019 рік від 23.11.2018р. № 2629-УІП;
4. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-УІІІ;
5. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 
26.08.2014р. №836 (зі змінами)



6.

6. 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"
7. Рішення сесії районної ради від 20.09.2019р № 46/6 "Про внесення 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 належної методичної роботи утановами освіти

7.
8.

Мета бюджетної програми : Забезпечення належної методичної роботи утановами освіти 
Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

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

1
"Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів"
397897,00 0,00 397897,00

Усього 397897,00 0,00 397897,00

І ^ Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
’ ( г р н ) ____________________________________________________________

N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

- 1 2 3 4 5
0 0 0

Усього
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 одиниць
звіт по мережі 

закладів та 
контингентах

1 0 1

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

одиниць штатний розпис 5,5 0 5,5

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць) педагогічних працівників, за умови 
праці віднесених до педагогічного персоналу

одиниць штатний розпис 3,5 0 3,5

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць) спеціалістів

одиниць штатний розпис 1 0 1

2 продукту

здійснення безперервного удосконалення 
фахової освіти курсової перепідготовки

одиниць

План-графік курсів 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 

працівників ЛОІППО

18 0

18

кількість проведення навчально-методичних 
заходів, конкурсів

одиниць план-календар заходів 
на 2019 рік 37 0 37

3 ефективності

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

одиниць

Районна цільова 
програма "Освіта 

Білокуракинського 
району на 2017-2020 

роки" 13 0 13
кількість заходів на 1 працівника одиниць розрахунок 10 0 10

4 якості



динаміка кількості проведених навчально-
методичних заходів, конкурсів порівняно з минулим
роком відсоток розрахунок 100 0 100

В.о.начальника відділу освіти Білокуракинської РДА

ПОГОДЖЕНО:

В.о начальника управління фінансів Білокуракинської РДА

Д ата  погодження Ц.&.&гЧ ^  023^°

Л.БОНЧУЖНА___________
(ініціали/ініціал, прізвище)

І РЯЗАНЦЕВА____________
(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.



ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №90 від26.09.2019 р.
Відділу освіти Білокуракинської РДА______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000
(код)

0610000
(код)

Відділ освіти Білокуракинської РДА
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Білокуракинської РДА
(найменування відповідальної о виконавця)

0611161 0921 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"

(код) (К Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -865251 гривень, у тому числі загального фонду - 865251,00 гривень та спеціального фонду -
0. 00.гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-У1
2. Конституція України
3. Закон про Державний бюджет України на 2019 рік від 23.11.2018р. № 2629-УІ1І;
4. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-УІ1І;
5. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 
26.08.2014р. №836 (зі змінами)
6. 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"



7. Наказ КМУ №Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами" від 27.10.1997 року № 383/239/13 І

8. Рішення сесії районної ради від 20.09.2019р № 46/6 "Про внесення 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 діяльності інших закладів у сфері освіти

Мета бюджетної програми : Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечення
7. господарського обслуговування закладів освіти
8. Завдання бюджетної програми

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

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 інших закладів у сфері 

освіти" 865251,00 0.00 865251,00

Усього 865251.00 0,00 865251,00

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 11,75 0 11,75

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

одиниць штатний розпис 8,75 0 8,75

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

одиниць штатний розпис 3 0 3

Кількість інших закладів у сфері освіти одиниць
звіт по мережі штатах 

та контенгентах
1 0 1

2 продукту

Кількість закладів, які обслуговуються одиниць
звіт по мережі штатах 

та контенгентах
15 0 15

Кількість особових рахунків осіб 1-ПВ 213 0 213

3 ефективності

кількість установ, які обслуговує 1 спеціаліст одиниць розрахунок 2.0 0 2,0
Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 
спеціаліст

одиниць 1-ПВ 24 0 24
4 якості

динаміка кількості проведених навчально- 
методичних заходів, конкурсів порівняно з минулим 
роком відсоток ^ = -^ зр а х у н о к 100 0 100

В.о.начальника відділу освіти Білокуракинської РДА 

ПОГОДЖЕНО:

В.о начальника управління фінансів Білокуракинської РДА

Дата погодження и  09 №9

'і і. / і <- С->- Л.БОНЧУЖНА
(ініціали/ініиіал. прізвище)

І РЯЗАНЦЕВА
(ініціали/ініціал. прізвище)

м. п.



ЗА ТВВРД Ж ЕН О
Накаі Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 90 від 26.09.2019 р.
Відділу освіти Білокуракинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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) (К Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1165182,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1131332,00гривень та спеціального 
•4

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 23.1 1.2018р. № 2629-УІІІ;
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-У1
5. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2 145-VIII;
6. Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001. №2628-111

7. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження 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 20.09.2019 р. № 46/6 "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. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання дошкільної освіти
8. 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" 1131332,00 33850,00 1165182,00

Усього 1131332,00 33850,00 1165182,00

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 1131332 33850 1165182
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 12432 0 12432
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 розрахунок 250 0 250

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відсоток _ __ _ розрахунок 34 0 34

В.о.начальника відділу освіти Білокуракинської РДА 

ПОГ( ЩЖЕНО:

В.о начальника управління фінансів Білокуракинської РДА

Д ата  погодження С (і
> /У  У /

Л.БОНЧУЖНА
(тіиіали/ініціал. прізвище)

І РЯЗАНЦЕВА
(ініціали/ініиіал, прізвище)

М. II.


