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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Степанецької сільської ради об'єднаної 
територіальної громади Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.04.2019 №41

1.

2.

3 .

Паспорт

( 0600000 )
(код)

( 0610000 )
(код)

(0611020  )

(код)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Відділ освіти, молоді та спорту Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Степанецької с/р ОТГ
(найменування відповідального виконавця)

0921 ) Надання загальн01 середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
__________ при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами____________________________________________

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -32023451 гривень , у тому числі загального фонду -  22289930 гривень та спеціального фонду -  
9733521 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами). Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР. Закон України "Про 

дошкільну освіту" від 20.12.2001 (зі змінами). Закон України "Про освіту" (зі змінами). Закон України "Про загальну середню освіту" (зі змінами). Закон України "Про внесення змін до 
законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу(№2442-17 від 06.07.2010). Указ Президента України №926/2010 від ЗО 
вересня 2010 р. "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні". Рішення сесії Степанецької сільської ради від 22.12.2017р. №9-7/УІІІ "Про бюджет обєднаної 
тепитопіальної гоомади на 2018 пік" (зі змінами).

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

№ Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/II

Завдання



1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 22 289 930 9 733 521 32 023 451
Усього 22 289 930 9 733 521 32 023 451

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота " Степанецької сільської об'єднаної територіальної 
громади на період 2017-2020 рік

1 500 000 0 1 500 000

2 Програма соціально-економічного розвитку Степанецької об'єднаної територіальної громади на 2019 рік 0 6 485 964 6 485 964

3
Комплексна Програма розвитку освіти Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 
роки

110 000 0 110 000

Усього 1 610 000 6 485 964 8 095 964

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис 154,50 0,00 154,50
кількість закладів (за ступенями шкіл), од. мережа 2,00 0,00 2,00
кількість класів (за ступенями шкіл) од. мережа 31,00 0,00 31,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 82,50 0,00 82,50

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

од. штатний розпис 8,00 0,00 8,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. штатний розпис 53,00 0,00 53,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 11,00 0,00 11,00

2 продукту
середньорічне число дітей осіб мережа 468,00 0,00 468,00

3 ефективності
середні витрати на 1 учня грн. розрахунок 68426,00 0,00 68426,00
діто-дні відвідування днів розрахунок 82836,00 0,00 82836,00

4 якості
кількість днів відвідування днів розрахунок 177,00 0,00 177,00



ПОГОДЖЕНО:
Виконавчий комітет Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади 

Сільський голова

Начальник

01.04.2019

М.П.



( п ід п и с )

Т.М. Дорошенко
( ін іц і а л и / і н і ц і а л ,  п р і з в и щ е )

(п ід п и с )

О.І. Яременко
( ін іи і а л и / і к іи і а л ,  п р і з в и щ е )



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Степанецької сільської ради об'єднаної 
територіальної громади Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.04.2019 № 41

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ( 0600000 ) Відділ освіти, молоді та спорту Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області
(код)

(0610000  )
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Степанецької с/р ОТГ
(код) (найменування відповідального виконавця)

( 0613140) ( 1040)
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних признанень/бюджетних асигнувань -30000 гривень , у тому числі загального фонду -  30000 гривень та спеціального фонду -  0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР. Закон України "Про освіту" №1144-12 від04.06.91 (із 
змінами). Закон У країни "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу(№2442-17 від 
06.07.2010). Указ Президента України №926/2010 від 30 вересня 2010 р. "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні". Рішення сесії Степанецької сільської ради 
від 22.12.2017р. №>9-7/УІІІ ""Про бюджет обєднаної територіальної громади на 2018 рік"і змінами)

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

№
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки



8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки

ЗО 000 0 30 000

Усього ЗО 000 0 ЗО 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Програма оздоровлення та відпочинку дітей Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади 
Черкаської області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на 2018-2020 роки

30 000 0 30 000

Усього ЗО 000 0 ЗО 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 б 7
1 затрат

кількість навчальних заходів од. мережа 2,00 0,00 2,00
витрати на придбання путівок на оздоровлення дітей гри. розрахунок 30000,00 0,00 30000,00

2 продукту
кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей од. розрахунок 5,00 0,00 5,00

3 ефективності
середня вартість однієї путівки на відпочинок грн. розрахунок 6000,00 0,00 6000,00



Начальник

ПОГОДЖЕНО:
Виконавчий комітет Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади 

Сільський голова

01.04.2019

М.П.



Т.М. Дорошенко
(п ід п и с ) ( ін іц і а л и / і н і ц і а л ,  п р із в и щ е )

(п ід п и с )

О.І. Яременко
( ін іц і а л и / і н і ц і а л ,  п р із в и щ е )


