
 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 

Відділу освіти Сватівської районної державної адміністрації                                 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

05.02.2020 N10-аг 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

1. 0600000 

(код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету)  

      Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації                                                                                                     02142106 

               (найменування головного розпорядника)                                                                                                                                       (код за ЄДРПОУ)  

2. 0610000 

(код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету) 

     Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації                                                                                                  02142106 

                (найменування відповідального виконавця)                                                                                                        (код за ЄДРПОУ) 

3.    0611090 
(код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету) 

1090 
(код Типової 

програмної   

класифікації 

видатків  та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

      0960               Надання позашкільної освіти позашкільними  закладами                              12313200000 

(код Функціональної    освіти заходи із позашкільної роботи з дітьми                                                   (код бюджету) 

 класифікації видатків     (найменування бюджетної програми 
  та кредитування              згідно з Типовою програмною класифікацією                                                                                                   

         бюджету)                   видатків та кредитування місцевого бюджету)                    

                                                                  

                    

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –3722176,69 гривень, у тому числі загального фонду –2621874,00 гривень та спеціального фонду -  

1100302,69гривень. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року N 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 07 серпня 2019 року N 336) 



5. 

 

 

 

 

 

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII, Закон 

України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. №836 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами), Закон України від 14.11.2019 р. №294-IХ «Про державний бюджет на 2020 

рік», рішення сесії Сватівської районної ради від 24.12.2019 р. №43/1 «Про районний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)  

 

6. 

 

 

 

Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  

N з/п Ціль державної політики 

 1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей умовах позашкільної освіти  
 

7. Мета бюджетної програми: Залучення та надання належних умов виховування дітей в умовах позашкільної освіти 

8. Завдання бюджетної програми: 

N з/п Завдання 

 1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей умовах позашкільної освіти  

 

9. 

 

Напрями використання бюджетних коштів: 

                                                                                             гривень 

N 

з/

п 

Напрями використання бюджетних коштів Загальний 

фонд 

Спеціальн

ий фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 

 1 Забезпечення належного утримання працівників 

установи  

2310600,00 634400,00 2945000,00 

2 Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги  261274,00 30000,00 291274,00 

 3 Інші напрямки використання коштів 50000,00 435902,69 485902,69 

 Усього 2621874,00 1100302,69 3722176,69 

 

 



10

. 

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 

                                                                                                                                                                               гривень 

 

. 

N з/п  

Найменування місцевої / регіональної програми 
Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

1     

2     

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 Од.  Звітність 

установ  

 2    2 

 Середньорічне число посадових окладів (ставок) пед. персоналу (загальний 

фонд) 

Од.  Звітність 

установ  

12,5  12,5 

 Число посадових окладів (ставок) пед. персоналу (спеціальний фонд) Од. Звітність 

установ  

 16 16 

 Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) (загальний фонд) Од. Звітність 

установ  

22,8  22,8 

 Всього – число ставок (штатних одиниць) (спеціальний фонд) Од. Звітність 

установ  

 32 32 

2 продукту           

   Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту (загальний 

фонд) 

осіб  Звітність 

установ   

 620    620 

 Кількість дітей, які отримують платні послуги осіб  Звітність 

установ  

 150 150 

3 ефективності           

   Витрати на одну дитину, яка отримає позашкільну освіту та платні послуги грн  Розрахунок      4834,00 

4 якості           



 



   

   

   

 

     

     

 


