
УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Жовтнева 107, м. Мала Виска, Кіровоградська обл..,26200, тел. -  факс 5-17-81, 
____________e-mail: osvita-mvrada@ukr.net, код в ЄДРПОУ 40210751____________

від 02.03. 2020 року № 41
м. Мала Виска

«Про зміни до паспортів 
бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014рок\
N0 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів” (зі змінами і доповненнями), зареєстрованим Міністерством юстиції 
України 10 вересня 2014 року №1103/25880, наказу Міністерства фінансів України від 
17.05.2011 року № 608 «Про запровадження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 
ефективності бюджетних програм», наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року 
№ 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення міської ради від 27.02.2020 року 
№ 2121, рішення міської ради від 12.12.20198 року № 1929 «Про міський бюджет об»єднаної 
територіальної громади на 2020 рік»:

Наказую:
1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік:

КПКВК МБ 0611010 Надання дошкільної освіти
КПКВК МБ 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами

(в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями.гімназіїями. колегіумами)

КПКВК МБ 0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти.
заходи із позашкільної роботи з дітьми

КПКВК МБ 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

в т.ч. підпрограма
КПКВК МБ 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

КПКВК МБ 0617321 Будівництво освітніх установ і закладів

mailto:osvita-mvrada@ukr.net


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Мадовисківського міського голови від 02.03.2020 року № 23/а
Наказ відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської
ради
02.03.2020 року № 41_____________________________________________________

(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)

__________ 0600000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бю джетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

Відділ освіти, молоді та сноргу виконавчого комітету Маловисківської міської ради_____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40210751
(код заЄДРПОУ)

2. __________ 0610000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

з. __________ 0611010__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_______________ н н о _______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0910___________  Надання дошкільної освіти______________________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

11502000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 234 650,31 гривень, у тому числі загального фонду 8 263 760,31 гривень та

спеціального фонду- 970 890,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний Закон України "Про Державний бюджет"Закон України "Про освіту", Наказ МОіН України від 
26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов оплати праці", Наказ М іністерства фінансів України № 679 від 09.07.2010 р., Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства освіти і 
науки України №  298/519 від 01.06.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
"Освіта", Наказ МОіН України від 26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов оплати праці", рішення сесії від 12.12.2019р № 1929 "Про міський бюджет на 2020 рік" рішення сесії від 
27.02.2020 р №  2121, Закон України "Про охорону дитинства"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми 
Забезпечення надання дош кільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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



/

рями використання бюджетних коштів

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

1 2 оЛ 4 5
1 Забезпечення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та 

виховання дітей віком від 0 до 6 років
8 263 760,31 970 890,00 9 234 650,31

УСЬОГО 8 263 760.31 970 890,00 9 234 650,31

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

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

1 2 3 4 5
1 Програма розвитку освіти на 2018-2020 рр 411 000,00 0,00 411 000,00

Усього 411 000,00 0,00 411 000,00

І. 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 дошкільної освіти од. мережа 2,00 2.00 4,00
кількість груп од. мережа 13,00 0,00 13,00

усього середньорічне число ставок(штатних одиниць) од. тарифікація 71,80 0,00 71,80
в т.ч педагогічних од. тарифікація 20,40 0,00 20,40

спеціалістів од. тарифікація 2,50 0,00 2.50
обслуговуючого персоналу од. тарифікація 40,90 0,00 40,90

продукту 0,00
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти осіб табель відвідування 350,00 0,00 350,00
діти від 0 до 6 років, які проживають на території ОТГ осіб ЗВІТИ 627,00 0,00 627,00

ефективності 0,00
середні витрати на 1 дитину грн. звіт про використання кошторису 

установитабель відвідування
23 610,74 2 773,97 26 384,71

я кості 0,00
кількість днів відвідування од. табель відвідування 252,00 0,00 252,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК 

ПОГОДЖЕНО:

А В Шпак
(підпис)

Маловисківська міська рада у
(Назва місцевого фінансового органу)

-Т о \
М іський голова

03 03.2020

*

(Дата погодження)

*1» У

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.Л.Гульдас
(ініціали/ініціал. прізвище)

ми



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Маповисківського міського голови від 02.03.2020 року № 23/а
Наказ відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської
ради
02.03.2020 року  №41______________________________________________________

(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)

__________ 0600000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бю джетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради_____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

2 .____________ 0610000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0611020

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

1020 0921

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньоїосвіти закладами загальної 
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

11502000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 42 476 947,84 гривень, у тому числі загального фонду 38 453 764,30 гривень та

спеціального фонду- 4 023 183,54 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний Закон України "Про Державний бюджет"Закон України "Про освіту", Наказ МОіН України від 
26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов оплати праці", Наказ Міністерства фінансів України № 679 від 09.07.2010 р., Наказ М іністерства фінансів України і Міністерства освіти і 
науки України №  298/519 від 01.06.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
"Освіта", Наказ МОіН України від 26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов оплати праці", рішення сесії від 27.02.2020 р №  2121, рішення сесії від 12.12.2019р № 1929 "Про міський 
бюджет на 2020 рік"_____

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої 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



\

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 38 453 764,30 4 023 183,54 42 476 947,84

УСЬОГО 38 453 764,30 5 223 183,54 43 676 947,84

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

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

1 2 3 4 5
1 Міська програма оздоровлення і відпочинку дітей на 2018-2022 рр 199 990,00 0,00 199 990,00
2 Програма забезпечення культурно-масових заходів на 2016-2020 рр 70 000,00 0,00 70 000,00
3 Програма розвитку освіти на 2018-2020 рр 1 414 300,00 0,00 1 414 300,00
4 Програма розвитку фізичної культури і спорту в загальноосвітніх 2 850,00 0,00 2 850,00

Усього 1 687 140,00 0,00 1 687 140,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

з а т р а т 0 ,00

кількість закладів 
ЗШ 1-11 ступенів 

ЗШ 1-111 ступенів
од. мережа 5,00 0,00 5,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис, тарифікація 146,23 0,00 146,23

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

од штатний розпис, тарифікація 19,75 0,00 19,75

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис, тарифікація 12,50 0,00 12,50
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис, тарифікація 95,50 0,00 95,50

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис, тарифікація 273,98 0,00 273,98
п р о д у к т у 0 ,00

діто-дні відвідування днів звіти 243 148,00 0,00 243 148,00
кількість учнів од. мережа 1 366,00 0,00 1 366,00
В Т.Ч. ХЛОПЦІВ од. мережа 701,00 0,00 701,00

в т.ч.дівчат од. журнали відвідувань 665,00 0,00 665,00
я к о с т і 0 ,00

кількість днів відвідування днів х-Г) /7 178.00 0,00 178,00

М П



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

і. __________ 0600000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Маловисківського міського голови від 02.03.2020 року № 23/а
Наказ відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської
ради
02.03.2020 р о ку  №41______________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

бю джетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

2. __________ 0610000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0611090

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

1090 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 11502000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 111 520,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 096 520,00 гривень та

спеціального фонду- 15 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний Закон України "Про Державний бюджет"Закон України "Про освіту", Наказ МОіН України від 
26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов оплати праці", Наказ М іністерства фінансів України № 679 від 09.07.2010 р., Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства освіти і 
науки України №  298/519 від 01.06.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
"Освіта", рішення сесії від 12.12.2019р № 1929 "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення сесії від 27.02.2020р №  2121, Закон України "Про охорону дитинства", Наказ МОіН України 
від 26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов оплати праці"______________________________________________________________________________________________________________________________

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Задовольнити потреби дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
7. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позаш кільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
9. Напрями використання бюджетних коштів



Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5

1 Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та 
місця проживання

2 096 520.00 15 000,00 2 111 520,00

УСЬОГО 2 096 520,00 15 000,00 2 111 520,00

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

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

1 2 3 4 5
1 Програма розвитку освіти на 2018-2020 рр 521 500,00 0,00 521 500,00

У с ь о го 521 500,00 0,00 521 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
з а т р а т 0,00

кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем 
розташування)

од. мережа 1,00 0,00 1,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. тарифікація 12,00 0,00 12,00

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

од. тарифі каці ця 4,25 0,00 4,25

середньорічне число штатних одиниць робітників од. тарифікація 6,50 0,00 6,50
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. тарифікація 22,75 0.00 22,75

кількість гуртків од. звіт 35,00 0.00 35,00
п р о д у к т у 0,00

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту осіб звіт 613,00 0,00 613,00

з них кількість дівчат осіб звіт 290,00 0,00 290,00
кількість хлопців осіб звіт 323,00 0,00 323,00

е ф е к т и в н о с т і 0,00
кількість вихованців з особливими освітніми потребами грн. розрахунок 2,00 0,00 2,00

витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту грн. розрахунок 3 411,09 0,00 3 411,09
я к о ст і 0,00

відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту в іде. 44,00 0,00 44,00

Начальник відділу освіти,‘̂ йодді та спорту МВК
л ,'ЗЬ,

ПОГОДЖЕНО:
Маловисківська міська рада___________п
(Назва місцевого фінансового органу}'

У і£ ;!
Міський голова

____ озд.гссд̂  , д
(Дата погбдженняХ,__

А.В.Шпак
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.Л.Гульдас
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



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

__________ 0600000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Маповисківського міського голови від 02.03.2020 року № 23/а
Наказ відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської
ради
02 03.2020 року №41________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

2. __________ 0610000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 11502000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 202 040,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 190 040,00 гривень та

спеціального фонду- 12 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний Закон України "Про Державний бюджет"Закон України "Про освіту", Наказ МОіН України від 
26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов оплати праці", Наказ Міністерства фінансів України № 679 від 09.07.2010 р., Наказ Міністерства фінансів України і М іністерства освіти і 
науки України №  298/519 від 01.06.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
"Освіта", Наказ МОіН України від 26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов оплати праці", рішення сесії від 12.12.2019р № 1929 "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення сесії 
від 27.02.2020 р №  2121, ___________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

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

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сферпзсвіти

9. Напрями використання бюджез них коштів



*

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

1 2
У
Д 4 5

і Забезпечення діяльності! інших програм та заходів у сфері освіти 2 190 040,00 12 000,00 2 202 040,00
УСЬОГО 2 190 040,00 12 000,00 2 202 040,00

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

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

1 2 3 4 5
1 Програма розвитку освіти на 2018-2020 рр 110 000,00 0,00 110 000,00

Усього 110 000,00 0,00 110 000,00

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

Кількість закладів ОД. мережа 1,00 0,00 1,00
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: од. штатний розпис 10,00 0,00 10,00

спеціалістів од. Штатний розпис 10,00 0,00 10,00
чоловіків осіб Звіт по персоніфікація 1,00 0,00 1,00

жінок осіб Звіт по персоніфікація 9,00 0,00 9,00
інвалідів осіб Звіт по персоніфікація 1,00 0,00 1,00
продукту 0,00

Кількість складених звітів од. Карточки особових рахунків 
працівників

50,00 0,00 50,00

Кількість закладів, які обслуговуються од. річний робочий план 12,00 0,00 12,00
Кількість особових рахунків. од. Звіти 382,00 0,00 382,00

ефективності 0,00
Кількість установ, які обслуговує 1 працівник. од. Звіт про використання кошторису 12,00 0,00 12,00

м.п


