
ЧУТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

26.03.2019
Н А К А З

смт. Чутове № 55

Про затвердження 
паспорту бюджетної програми 
місцевого бюджету на 2019 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення двадцять 
шостої сесії районної ради VII скликання від 19' березня 2019 року «Про 
внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік» та додатку до 
нього, 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.

1.Затвердити паспорт бюджетних програм на 2019 рік по галузі «Освіта» за 
кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
(КПКВК),а саме:
0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»

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

НАКАЗЮ:
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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£світиЧутівської:ЕДА__________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.03.2019 року№ 55

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Чутівської РДА

2.

(код)

0660000 Відділ освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0661170 0990

(найменування відповідального виконавця) 

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 040 757,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 040 757,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми .
Конституція України,Закон України"Про державний бюджет України на 2019 рік"Закони України"Про освіту",Конвенцією про права осіб з інвалідністю. "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.Рішсння позачергової двадцять п"ятої сесії Чутівської районної ради VII скликання від 
26 грудня 2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік", Рішення позачергової двадцять п"ятої сесії Чутівської районної ради VII скликання від 19.03.2019 року,Наказ Міністерства 
фінансів України № 836 від 26.08.2014 року"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Надання псохолого-педадогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років

7. Мета бюджетної програми
Визначення рівня сформованості знань,вмінь,навичок відповідно віку дитини.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Визначення рівня сформованості знань.вмінь.новичок відповідно до віку дитини.

9. І Іагірями використання бюджетних коштів



гривень

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Надання послуг дітям з особливими освітніми потребами які проживають на території

Чутівського району.
1 040 757,00 0,00 1 040 757,00

УСЬОГО 1 040 757.00 0,00 1 040 757,00

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

2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис на 2019 рік 6,00 0,00 6,00
Кількість закладів

од. Свідотство про державну 
реєстрацію

1,00 0,00 1,00

продукту 0,00
Кількість дітей з особливими потребами на обліку осіб Внутрішній облік 109,00 0,00 109,00

ефективності 0,00
Кількість корекційно-розвиткових занять проведених з дітьми занять Внутрішній облік (24ос.*6 

зан.*9міс)
1 296,00 0,00 1 296,00

я кості 0,0(1
Кількість дітей з особливими потребами на обліку % Розрахункові дані(100 діт.2018 р) 100,90 0,00 100,90

В.о.начальника відділу освіти сІЇаеіч -Си&Сг М.С.Пасічнюк

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕ
Фінансове(Назва

Чутівсько РДА В В І рекова
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЧУТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З
28.03.2019 смт. Чутове №60

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

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення двадцять 
шостої сесії районної ради V I I  скликання від 19 березня 2019 року « Про 
внесення змін до показників районного бюджету 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);
0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»(додається)
0611162 « Інші програми та заходи у сфері освіти» (додається);
0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (додається).
0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»(додається)

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

Начальник 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) 

від 28.03.2019 р№ 60

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

0600000 Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(код) (найменування відповідального виконавця)

3 0 6110 1 0 0910 Надання дошкільної освіти

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 185 992,00 гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду- 600 000,00 гривень.

15 585 992,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет Укаїни на 2019 рік"Закони України" Про оевіту""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 райдсржадміністрації№20 від 19.02.2019року.Рішення 
двадцять шостої сесії районної ради VII скликання від 19 березня 2019 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік."

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 коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5
Надання дошкільної освіти 15 585 992,00 600 000,00 16 185 992,00

УСЬОГО 15 585 992,00 600 000,00 16 185 992,00

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 
Чутівському 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(15585992:609) 25 593,00 Г ''Щ25 593,00
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

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Чутівськаї РДА__________

(Назва місцевого фінансового органу)

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

(підпис)

В.В Трекова
(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) 

від28.03.2019 року№60

1.

2.

3.

0600000

(код)

0610000

(код)

0611020

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(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 52 940 596,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 131 396,00 гривень та

спеціального фонду- 2 809 200,00 гривень. ,

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,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.Рішення 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.Рішення 
двадцять шостої сесії районної ради VII скликання від 19 березня 2019 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення доступності якісної освіти .відповідаючи вимогам інноваційного розвитку економіки

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

8. Завдання бюджетної програми



Завдання

/г 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

2 3 4 5
1 Забеспечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними

закладами
50 131 396,00 1 683 000,00 51 814 396,00

2 Капітальний ремонт об'єктів (КЕКВ 3132) 0,00 1 126 200,00 1 126 200,00
УСЬОГО 50 131 396,00 2 809 200,00 52 940 596,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5
І Національна програма правової освіти населення 0,00 2 000,00 2 000,00

2 Районна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016-2210 роки

10 000,00 0,00 10 000,00

3 Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичне 10 000,00 0,00 10 000,00
Усього 20 000,00 2 000,00 22 000,00

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
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 №1751

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 1 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

обсяг видатків на капітальний ремонт грн. Внутрішній облік 0,00 1 126 200,00 1 126 200,00
продукту 0,00

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

.. при працевлаштуванні
од.

Внутрішній облік
7,00 7,00



.

Кількість об'єктів що планується відремонтувати згідно виділених 
коштів

од.
додаток до річного плану 

закупівель
0,00 3,00 3,00

ефективності 0,00

0,00
діто-дні відвідування ДШВ Розрахункові дані 255 667,00 255 667,00

середня вартість ремонту одного об"єкта грн. розрахункові дані) І126200/3) 0,00 375 400,00 375 400,00
якості 0,00

0,00
кількість днів відвідування ДНІВ Робочий навчальний план 187,00 187,00

питома вага відремонтованих об"єктівсу загальній кількості 
об"єктів^що потребують ремонту

% Внутрішній облік(план.5об.)
3/5

0,00 60,00 60,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Чутівськаї РДА 
(Назва місцевого фінансового органу)

Чутівської РДА

(підпис)

(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) 

від 28 03.2019 р.№ 60

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(код) (найменування головного розпорядника)

2. _____0610000_______ Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації _____________________________________________________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 657 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 657 700,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни,Бюджетний кодекс України,Закон України"Про державний бюджет України 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"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"Рішення двадцять шостої сесії районної ради VII скликання від 19 березня 
2019 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п Ціль державної політики

Забаспеченняфінансування закладів освіти,контрольза веденням бухгал терського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

і Забаспеченняфінансування закладів освіти,контрольза веденням бухгалтерського обліку та звітності

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забаспечення фінансування закладів освіти,контрольза веденням бухгалтерського обліку 1 179 158,00 0,00 1 179 158,00



гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5
Усього 0,00^ - - ' І .4

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5 6 7
Забаспечення Фінансування заюталів освіти.к знтпольза веденням бухгалтерського обліку та звітност і

затрат
Всього середньорічне число ставок(штатних одиниць) од. Штатний розпис на 2019 рік 13,00 0,00 13,00

Кільківсть централізованих бухгалтерій од. Свідоцтво про державну 1,00 0,00 1,00
продукту

Кількість закладів шо обслуговує бухгалтерія од. Внутрішній облік 29,00 0,00 29,00
Кількість особових рахунків од. Внутрішній облік 720,00 0,00 720,00

ефективності
Кількість установ,які обслуговує 1 працівник од. Розрахункові дані ^Іиад^!йІ2,30 0,00 2,30

Кількість особових рахунків.які обслуговує 1 працівник^ од. Розрахункові дані 55,40 0,00 55,40
Забеспечити надання якісних послуг з централізованого господарськоготобслуговування

затрат
Всього середньорічне число ставок)штатних одиниць) од. Штатний розпис на 2019 рік 27,50 0,00 27,50

Кільківсть ГПУП ПЄНТПЯПППВЯНПГП ГОСПОЛЯПСЬКОГО ОбСЛУ ЛПВУВЯННЯ Свідоцтво ППО ЛЄПЖЯВНУ 1 ПО п пп і ПП
продукту

Кількість закладів шо обслуговує господарська группа од. Внутрішній облік 29,00 0,00 29,00
ефективності

Кількість установ.які обслуговує 1 працівник од. Розрахункові дані 1,00 0,00 1,00

Начальник відділу освіти Т.М. Дейнека

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
д

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Чутівськаї РДА



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 РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від 28.03.2019 року№ 60

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Чутівської РДА

2.

(код)

0610000 Відділ освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0613140 1040

(найменування відповідального виконавця)

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 призначень/бюджетних асигнувань 344 530,00 гривень, у тому числі загального фонду 344 530,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України 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 навивальних закладів,оплатипраці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ.Рішення 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.Рішення двадцять шостої сесії районної ради VII скликання від 19 березня 
2019 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

і Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки



іагірями використання бюджетних коштів

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5
Оздоровлення та відпочинок дітей 344 530,00 0,00 344 530,00

УСЬОГО 344 530,00 0,00 ЯНННр344 530,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5
1 Оздоровлення та відпочинок дітей на 2019-2021 роки 182 265,00 0,00 182 265,00

Усього 182 265,00 0,00 182 265,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5 6 7
продукту 0,00

кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення осіб 0,00 0,00 0,00
кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку осіб 0,00 0,00 0,00

кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей °д. Внутрішній облік 79,00 0,00 79,00
ефективності 0,00

середня вартість однієї путівки на оздоровлення гри. Розрахункові дані(344530/79) 4 361,00 0,00 4 361,00
якості 0,00

динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, 
порівняно з минулим роком

відс. Розрахункові
дані(79діт/82дит.за2018о)

96,30 0,00 96,30

Начальник відділу освіти
(підпис)

Т.М.Дейнека

(ініціалн/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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 Чутівського району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

28.03.2019 року №60

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Чутівського району

2.

(код)

0610000 Відділ освіти Чутівського району

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0611162 0990

(найменування відповідального виконавця) 

Інші програми та заходи у сфері освіти

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 56 880,00 гривень, у тому числі загального фонду 56 880,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України "Про державний бюджет України на 2019 рік"Закон України"Про освіту""Про бухгалтерський одлік 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"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.Рішення двадцять шостої сесії районної ради VII скликання від 19.03.2019 року"Про 
внесення змін до_показників районного бюджету на 2019 рік" ___________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

Забеспечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми
Забеспечення інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забеспечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.яким виповнюється 18 років



апрями використання бюджетних коштів гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського 

піклування.яким виповнюється 18 років
12 880,00 0,00 12 880,00

2 Комплексна програма розвитку освітньої галузі Чутівського району на 2016-2020 роки 44 000,00 44 000,00

УСЬОГО 56 880,00 0,00!Я1вЁ!Ш§! 56 880,00

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
1 Комплексна програма розвитку освітньої галузі Чутівського району на 2016-2020роки 44 000,00 44 000,00

Усього 44 000,00 0,00 44 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 п родукту 0,00

Середньорічна кількість одержувачів допомоги од. Дані у справах служби дітей 7,00 0.00 7,00
ефективності 0,00

Середній розмір допомоги грн. Розрахункові дані 1 810,00 0.00 1 810,00
2 Комплексна програма розвитку освітньої галузі Чутівського району на 2016-2020 роки

затрат 0,00
обсяг видатків грн. кошторис видатків на 2019 рік 44 000,00 0.00 44 000,00

11 ПОЛІ УКТУ 0.00
кількість заходів що планується провести од. кошторис видатків на 2019 рік 20,00 0.00 20,00

ефективності 0,00
Середній витрати на проведення одного заходу грн. Розрахункові дані(44000/20ї 2 200,00 0.00 2 200,00

ЯКОСТІ
Темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком % Розрахункові дані(8 зах.2018р/20ї 2,50 2,50

Начальник відділу освіти

і^МІеие'вого фПгаИговоі<й5Гану)

[іфайашня Чутівської РДА

ІГОДЖЄІ

(підпис)

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

В.В.Трекова
(у / (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

від 28.03.2019 р.№ 60

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0600000 Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 0610000 Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(КТГІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 796 443,00 гривень, у тому числі загального фонду - 796 443,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція У країни,Бюджетний кодекс України "Про державний бюджет України на 2019 рік"Закони України"Про овіту""Про бугралтерський облік та фінансову зфітність в 
Украіні""Про впорядкування умов оплати праці за затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,оплати праці та затвердження схем тарифіпіхрозрядів 
працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ.Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року._____________________________________________

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної методичної роботи установами освіти_________________________________________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2
1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів:
_________ ________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (гри)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 2 3 4 5 6
І Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти 796 443,00 0,00 0,00 796 443,00



УСЬОГО 796 443,00 І 0,(10 0,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(фн)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Усього 0,00

І 796 443,00 І

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник 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 6,00 0,00 6,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис на 2019 рік 1,50 0,00 1,50
середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис на 2019 рік 0,25 0,00 0,25

продукту
кількість атестованих педпрацівників

осіб
план-графік курсового 

підвищенняквапіфікації 
педадогічних працівників на 2019

95,00 0,00 95,00

ефективності 0,00

середня кількість атестованих працівників на 1 педадогічну ставку од розрахункові дані(95/6) 16,00 0,00 16,00

ЯКОСТІ

динаміка росту атестованих педпрацівників
%

розрахункові
дані(95чол/280чол.2018року) 34,00 0,00 34,00

НОГО,

Начальник віділу освіти Чутівської РДА

го управління Чутівької РДА

Т.М.Дейнека
(підпис) (ініціали і прізвище)

СбоЬО— В.В.Грекова
(ініціали і прізвище)


