
ЧУТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З
04.03.2019 смт. Чутове №44

Про внесення змін до 
паспортів бюджетних програм 
місцевого бюджету на 2019 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення 
позачергової двадцять п’ятої сесії районної ради VII скликання від 26 грудня 
2018 року « Про районний бюджет на 2019 рік» та додатку до нього, 
розпорядження голови Чутівської райдержадміністрації № 20 від 19.02.2019 
року, правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 
звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та 
доповненнями),зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 
року за № 1103/25880.

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік по галузі 
«Освіта» за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів (КПКВК) та викласти їх в новій редакції,а саме:
0611010 «Надання дошкільної освіти» (додається);
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається);

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на економіста 
централізованої бухгалтерії відділу освіти Литвин Н.М.

Т. Дейнека



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 Чутівської районної державної адміністрації_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№44 від 04.03.2019

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.

(код)

0610000

(найменування головного розпорядника) 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

3.

(код)

0611020

(найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою- 

0921 дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 52 277 396,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 046 396,00 гривень та

спеціального фонду- 2 231000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни,Бюджетний Кодекс України,Закон України"Про державний бюджет України на 2019 рік"Закон України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ.Рініення позачергової двадцять п"ятої сесії Чутівської районної ради VII скликання від 26 грудня 2018 
року "Про районний бюджет на 2019 рік".Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року.Розпорядження голови Чутівської РДА №20 від 19.02.2019 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Зручні і сучасні способи здобуття освіти,гнучкі освітні траєкторії і відповідно до особистих мотивацій здібностей і потреб людини.Підвищення доступності якісної освіти.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів_____________________________________________________________________________________ гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5



"Забеспечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними
закладами

50 046 396,00 1 681 000,00 51 727 396,00

Капітальний ремонт об'єктів (КЕКВ 3132) 0,00 550 000,00 550 000,00
УСЬОГО 50 046 396,00 2 231 000,00 52 277 396,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

кількість закладів (за ступенями шкіл) од. Свідотство про державну 
реєстрацію

12,00 12,00

кількість класів (за ступенями шкіл)

од.

Мережа загальноосвітніх 
навчальних закладів Чутівського 
району на 2018-2019 навчальний 

рік(розпорядження голови РДА від 
06.09.2018 п №175)

141,00 141,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. Штатний розпис на 2019 рік 259,09 259,09

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис на 2019 рік 21,00 21,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис на 2019 рік 134,86 134,86

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис на 2019 рік 448,45 448,45
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 

оплати віднесених до педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2019 рік 33,50 33,50

продукту 0,00
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога 

при поаневлаштуванні
од.

Внутрішній облік
5,00 5,00

Кількість об'єктів що планується відремонтувати од. додаток до річного плану 
закупівель

0,00 2,00 2,00

ефективності 0,00
діто-дні відвідування ДНІВ Розрахункові дані 255 667,00 255 667,00

середня вартість ремонту одного об"єкта грн. розрахункові дані 0,00 275 000,00 275 000,00
якості 0,00

кількість днів відвідування ДНІВ Робочий навчальний план 187,00 187,00

Начальник ні.іділу освіти

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Нутівсь 
(І Іазва місцево»* фінансовогоч ?  *  5 . $ /  Г71Г71 о і V тз\\

д'їС ї  і  І  І  \р  оі  ї  © |1
Начальник фінансового управління Чутівської Р/

-у
______________ 04.03.2019

(Дата Погодження)
ІХх Ч*/у * /У

(підпис)

Т.М.Дейнека
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В.Грекова
(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 / розпорядчий документ
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 44 від 04.03.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.

(код)

0610000

(найменування головного розпорядника) 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

3.

(код)

0611010

(найменування відповідального виконавця) 

дд | д Надання дошкільної освіти

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяґ бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 145 992,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 545 992,00 гривень та

спеціального фонду- 600 0009,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет Укаїни на 2019 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ.Рішення позачергової двадцять п"ятоїсесії Чутівської районної ради VII скликання від 26 грудня 2018 
року "Про районний бюджет на 2019 рік ".Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року.Розпорядження голови райдержадміністрації№20 від 19.02.2019року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимогдо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти та обов'язкову 
__________________________________________________________дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку

7. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних кошт ів
___________________________________ ________________________________ ______________________ ____________________________________________________________________ гривень



-*/ҐІ Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Надання дошкільної освіти 15 545 992,00 600 000,00 16 145 992,00

УСЬОГО 15 545 992,00 600 000,00 16 145 992,00

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

№з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. Штатний розпис на 2019 рік 57,97 57,97

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

од. Штатний розпис на 2019 рік 13,00 13,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис на 2019 рік 5,00 5,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис на 2019 рік 85,20 85,20

кількість дошкільних навчальних закладів од. Свідотство про державну 
реєстрацію

13,00 13,00

кількість груп
од.

Додаток 3 "Мережа дошкільних 
навчальних закладів по 
Чугівському району"

32,00 32,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис на 2019 рік 161,17 161,17
продукту 0,00

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб Форма 85-К(річна)"Звіт про 
діяльність ДНЗ"

609,00 609,00

кількість дітей від 0 до 6 років осіб Форма 85-К(річна)"Звіт про 
діяльність ДНЗ"

968,00 968,00

ефективності 0,00
діто-дні відвідування днів Розрахункові дані 121 800,00 121 800,00

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. Розрахункові дані(15536692:609) 25 527,00 25 527,00
якості 0,00

кількість днів відвідування од. Робочий навчальний план 250,00 250,00
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. Розрахункові дані 63,00 63,00

Начальник відділу освіти'/ї^, 

ПОГОДЖЕНО:^?
Фінансове управління Чуті 
(Назва місцевого фЦані

Начальник фінанси

05.03.2019

І £> ~. II
у п рацл & няЛуті вс ь кої РДА

•%*

(підпис)

Т.М.Дейнека
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В.Трекова

(Дата погодження)
М.П. *

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)




