
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

1.
( код ЄДРПОУ)

2.
( код ЄДРПОУ)

3. 0610160 0111 07557000000
(код Програмної 
класифікації 
видатків та креди-
тування місцевого 
бюджету)

(код Функціона-
льної класифі-
кації видатків 
та кредитуван-
ня  бюджету)

( код бюджету)

4.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6.
№ з/п

1.

0160
( код Типової програм-ної 
класифікації видатків та 
кредитування місцево-го 
бюджету)

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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, ( м.Києві), селищах, селах, 
об'єднаних територіальних громадах

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1100000 гривень, у тому числі  загального фонду - 1100000 гривень та  спеціального фонду - 0  гривень

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 року № 280/97-ВР 9зі змінами),  Наказ МФ України від 
02.12.2014 року № 1195 " Про затвердження структури і кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків 
та кредитування"; Наказ Міністерства фінансів України  "Про деякі питання  запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  від 26.08.2014 
№ 836,  рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 37  " Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік".

Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є- Реметівської сільської ради                                        06                                                                            43940179
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є- Реметівської сільської ради                                        061                                                                            43940179
(найменування відомчого виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

Наказ Міністерства фінансів України

( у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділу освіти, молоді та спорту Тур'є-Реме-
тівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

від 09.02.2021 р. № 43

26 серпня 2014 року № 836

від 29 грудня 2018 року  № 1209 )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Ефективне та раціональне керівницво і управління у відповідній сфері.



7. Мета бюджетної програми 

8.  Завдання бюджетної програми 

№ з/п
1.

9.
гривень

Усього
5

1100000
1100000

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

Усього
5

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ з/п
Одиниця 
виміру 

Усього

1 3
1

од. 7

од. 7

2
од. 980

3

Показники Джерело інформації 

Середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу

Спеціальний фонд

6

Загальний  фонд

5 

4

Всього середньорічне число штатних 
одиниць 

 Здійснення повноважень у сфері освіти  

4
 затрат

2 

Напрями використання бюджетних коштів

Спеціальний фонд
3 4

Керівницво і управління у  сфері освіти.

Завдання

1100000

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

1100000Усього

Спеціальний фондЗагальний  фондНайменування місцевої/регіональних  програм

2

Штатний розпис

2 3

№ з/п
1

1.

1

Забезпечення діяльності установи

Загальний  фонд

Усього

7

 ефективності

7

 продукту
кількість вхідних документів Розрахунково 980



од. 140

157,143

4

% 100

(підпис) 

(підпис) (ініціали та прізвище) 
Тетяна ПОЛОНСЬКА

Владислав ЦАПИК

157,143

М.П.        (дата)

В.о.начальника фінансового відділу

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

(ініціали та прізвище) 

100відсоток виконаних листів, звернень, 
скарг, інформацій

витрати на утримання однієї штатної 
одиниці

Розрахунково

 якості

Розрахунково 140
середня кількість вхідних листів 
опрацьованих однією посадовою особою





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

1.

2.
(код за ЄДРПОУ)

3. 07557000000
(код бюджету)

4.
5.

6.

№ з/п
1.
2.

7.

09.02.2021р. №43

Мета бюджетної програми      Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

Наказ Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року  № 1209 )

Підстави для виконання бюджетної програми 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Відділ освіти, молоді та спорту 

       Відділ освіти, молоді та спорту Турє-Реметівської сільської ради                                                06                                                                43940179

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)      ( код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)                                                                 (код за ЄДРПОУ)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15773600 гривень,  у тому числі із загального фонду - 14928400 грн. та  спеціального фонду - 905200 грн.

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

місцевого бюджету)

 0910                     Надання дошкільної освіти0611010 1010

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05. 09.2017 року № 2145-VIІІ зі змінами та доповненнями; Закoн України "Про дошкільну освіту" від 
11 липня 2001 року №2628-ІІІ зі змінами та доповненнями; Наказ МФ , МОН України від 01.06.2010 року № 298/519  " Про затведження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Освіта""; Наказ Міністерства фінансів України  "Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів"  від 26.08.2014 № 836  , рішення сесії сільської ради від 24.12.2020  № 37   " Про  бюджет сільської територіальної громади на 2021 
рік".  

Створення умов для здобуття якісної, доступної дошкільної освіти  в межах державних вимог визначених базовим компонентом дошкільної освіти.
Розвиток та збереження мережі дошкільної освіти, створення умов для збереження  та зміцнення здоров'я  дітей.

Ціль державної політики

       Відділ освіти, молоді та спорту Турє-Реметівської сільської ради                                                061                                                                43940179

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

                                                                 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)                                                                (найменування відповідального виконавця) 



8.  Завдання бюджетної програми .

№ з/п
1.

9.
гривень

№ з/п Усього
1 5
1. 14928400
2. 1810400

15773600

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

№ з/п Усього
1 5

11. Результативні показники бюджетної програми 
№ 
з/п

Одиниця 
виміру Усього

1 3 7
1

од. 9
од. 19

од. 46.18

од. 1.00

од. 60.40

од. 112.08

Спеціальний фонд
4

Середньорічне число посадових 
окладів (ставок)  педагогічного 
персоналу

Середньорічне число штатних 
одиниць робітників

Штатний розпис

46.18

19

14023200
905200

60.40

Звітність установиКількість груп

Штатний розпис

Забезпечення діяльності дошкільних закладів
Забезпечення організації пільгового харчування дітей

Усього

Показники 

Всього середньорічне число 
штатних одиниць 

65

Загальний фонд

5.50

112.08

Джерело інформації 

905200

4

905200

Загальний  фонд Спеціальний фонд

14,928,400.0

Завдання
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей

4
Напрями використання бюджетних коштів Загальний  фонд Спеціальний фонд

2 3

Напрями використання бюджетних коштів

9

2

Кількість дошкільних закладів Звітність установи

2 3

Усього

Найменування місцевої/ регіональної програми

Штатний розписСередньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

 затрат



2
осіб 1,525.0

осіб 461

3
грн. 32,383
днів 59,930

4
од. 130.0

% 30

(підпис) 

(підпис) 
В.о.начальника фінансового відділу 

діто-дні відвідування

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО :

 якості

(ініціали та прізвище) 
Тетяна ПОЛОНСЬКА

Владислав ЦАПИК
(ініціали та прізвище) 

Середньорічна чисельність дітей, що 
відвідують дошкільний заклад

Звітність установи

 продукту
кількість дітей від 0 до 6 років

М.П.       (дата)

32,383витрати на одну дитину

кількість днів відвідування

Розрахунок
 ефективності

Розрахунок

Облік щоденного відвідування дітей

Звітність установи

рівень охоплення дітей дошкільною 
освітою

59,930

130.0

30

Звітність установи 1,525.0

461



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

1.

2.

3. 0921 07557000000
(код Функціональ-
ної класифікації 

видатків та креди-
тування бюджету)

( код бюджету)

4.
5.

6.

№ з/п
1.
2.
3.

(код Програмної кла-
сифікації видатків та 
кредитування місце-
вого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

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

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Підстави для виконання бюджетної програми 

Забезпечення права кожного громадянина на якісну, доступну освіту.
Створення рівних умов доступу до освіти.
Забезпечення якості освітньої діяльності.

      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)                                       ( код за ЄДРПОУ)
   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                               061                                                                   43940179
      (найменування відповідального виконавця)                                                                         (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)                                       ( код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти .0611021 1021

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділу освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської 
сільської ради 

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                               06                                                                   43940179

Наказ Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

від  09.02.2021 р. № 43

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року  № 1209 )

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05. 09.2017 року № 2145-VIІІ зі змінами та доповненнями; Закoн України "Про загальну середню 
освіту" від 13 травня 1999 року №651-ХІУ зі змінами та доповненнями; Наказ МФ , МОН України від 01.06.2010 року № 298/519  " Про затведження Типового переліку бюджетних 
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Освіта""; Наказ Міністерства фінансів України  "Про деякі питання запровадження програмно-
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  від 26.08.2014 № 836  , рішення сільської ради від 24.12.2021  № 37   " Про  бюджет сільської територіальної громади на 
2021 рік".

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16907000 гривень, у тому числі із загального фонду -16847000 грн. та  спеціального фонду - 60000 грн.



7.

8.  Завдання бюджетної програми .
№ з/п

1.
4.

9.
гривень

№ з/п Усього
1 5
1. 15530000
2. 1368400
5. 8600

16907000

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

№ з/п Усього
1 5

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ 
з/п

Одиниця 
виміру Усього

1 3 7
1

од. 16
од. 2
од. 7
од. 3
од. 147
од. 64
од. 73
од. 10

1308400
Забезпечення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. 15530000

Напрями використання бюджетних коштів Загальний  фонд

Забезпечити інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів

Забезпечити інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів 8,600.0

Усього

Джерело інформації 

Звітність установи

Кількість класів ( всього )
Звітність установи
Звітність установи 147

73

Завдання

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

4
 затрат

2

Спеціальний фонд
4

Забезпечення організації пільгового харчування учнів та вихованців.

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

60000

42 3

Звітність установи

Напрями використання бюджетних коштів

60000

Загальний  фонд Спеціальний фондНайменування місцевої/ регіональної програми

Усього

2 3

16,847,000.0

7
3

641-4  класи

10-11 класи
Звітність установи

Показники 

10

12
2

5-9 класи

Загальноосвітні школи І-ІІ ступеня

Загальноосвітні школи І ступеня

Кількість закладів ( за ступенями шкіл).

Спеціальний фонд

Звітність установи

Звітність установи

Звітність установи

65

Загальний фонд

Загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня



од. 2.05

од. 15.75

од. 106.55

од. 124.35

2
од. 2,764

3
грн. 6,095

4
од. 130.0

(підпис) 

(підпис) 

М.П.       (дата)

6,095витрати на одного учня

Облік щоденного відвідування учнів
 якості

(ініціали та прізвище) 
Тетяна ПОЛОНСЬКА

Владислав ЦАПИК
(ініціали та прізвище) 

Розрахунок

Штатний розпис

Середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

Штатний розпис

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

 продукту

Всього середньорічне число 
штатних одиниць 

 ефективності
Середньорічна чисельність учнів Звітність установи

130.0

15.75

2.05

106.55

2,764

124.35

Середньорічне число штатних 
одиниць робітників

В.о. начальника фінансового відділу

Начальник відділу освіти 

ПОГОДЖЕНО :

кількість днів відвідування

Штатний розпис



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

1.

2.

3. 0921 07557000000
(код Функціональ-
ної класифікації 

видатків та креди-
тування бюджету)

( код бюджету)

4.
5.

6.

№ з/п
1.
2.
3.

Наказ Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

від 09.02.2021 р. № 43

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року  № 1209 )

Забезпечення якості освітньої діяльності.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05. 09.2017 року № 2145-VIІІ зі змінами та доповненнями; Закoн України "Про загальну середню 
освіту" від 13 травня 1999 року №651-ХІУ зі змінами та доповненнями; Наказ МФ , МОН України від 01.06.2010 року № 298/519  " Про затведження Типового переліку бюджетних 
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Освіта""; Наказ Міністерства фінансів України  "Про деякі питання запровадження програмно-
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  від 26.08.2014 № 836  , рішення сільської ради від 24.12.2021  № 37   " Про  бюджет сільської територіальної громади на 
2021 рік".

Створення рівних умов доступу до освіти.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділу освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської 
сільської ради

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                               06                                                                     43940179
      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)                                       ( код за ЄДРПОУ)
   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                               061                                                                   43940179
      (найменування відповідального виконавця)                                                                         (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)                                       ( код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти .0611031 1031

Ціль державної політики

Підстави для виконання бюджетної програми 

Забезпечення права кожного громадянина на якісну, доступну освіту.

(код Програмної кла-
сифікації видатків та 
кредитування місце-
вого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

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

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71436300 гривень, у тому числі із загального фонду -71436300 грн. та  спеціального фонду - 0  грн.



7.

8.  Завдання бюджетної програми .
№ з/п

1.
9.

гривень
№ з/п Усього

1 5
1. 71436300

71436300

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

№ з/п Усього
1 5

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ 
з/п

Одиниця 
виміру Усього

1 3 7
1

од. 16
од. 4
од. 8
од. 4
од. 170
од. 77
од. 82
од. 11

од. 266.85

Загальноосвітні школи І ступеня

Кількість закладів ( за ступенями шкіл).

Звітність установи

Звітність установи

Звітність установи

Звітність установи

Спеціальний фонд
Загальний фонд

65

16
4
8
4

77

266.85

Загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня
Загальноосвітні школи І-ІІ ступеня

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний  фонд Спеціальний фондНайменування місцевої/ регіональної програми

Усього

2 3

71,436,300.0

Спеціальний фонд

42 3

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
Завдання

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

Усього

Джерело інформації 

4
 затрат

2

Показники 

Звітність установи10-11 класи

Звітність установи
Звітність установи 170

82

Кількість класів ( всього )
1-4  класи

11

Звітність установи

Штатний розпис

5-9 класи

Середньорічне число посадових 
окладів (ставок)  педагогічного 
персоналу

Напрями використання бюджетних коштів Загальний  фонд
4

Забезпечення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. 71436300.0



од. 77.65

од. 344.50

2
од. 2,764

3
грн. 25,845

4
од. 130.0

(підпис) 

(підпис) 

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО :

кількість днів відвідування

2,764

344.50

В.о.начальника фінансового відділу

77.65

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

Штатний розпис

Всього середньорічне число 
штатних одиниць 

 ефективності
Звітність установи

 продукту
Середньорічна чисельність учнів

Розрахунок

130.0

М.П.       (дата)

25,845витрати на одного учня

(ініціали та прізвище) 
Тетяна ПОЛОНСЬКА

Владислав ЦАПИК
(ініціали та прізвище) 

Облік щоденного відвідування учнів
 якості



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

1.
( код ЄДРПОУ)

2.
( код ЄДРПОУ)

3. 07557000000
(код бюджету)

4.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6.
№ з/п

1.

7.

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                      06                                                                          43940179
(найменування відомчого виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

(код Типової програмної кла-
сифікації видатків та креди-
тування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

місцевого бюджету)

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти

09.02.2021 р. № 43

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

Паспорт

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1395200 гривень, у тому числі  загального фонду - 1395200 гривень та  спеціального фонду -  гривень

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                      06                                                                          43940179

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

Мета бюджетної програми 

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09. 2017 року № 2145-VIІІ ; Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про 
централізовані бухгалтерії бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14;   Наказ МФ, МОН від01.06.2010 року № 298/519 " Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта""; Наказ Міністерства фінансів України  
"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  від 26.08.2014 № 836 ,  рішення сільської ради  від 24.12.2020 № 37 
"Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік".

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення надання якісних послуг іншими закладами у сфері освіти

Наказ Міністерства фінансів України

( у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської 
сільської ради

26 серпня 2014 року № 836

від 29 грудня 2018 року  № 1209 )

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Забезпечення  фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.



8. Завдання бюджетної програми
№ з/п

1.

9.

№ з/п Усього
1 5
1. 1,377,200.0
3. 18,000.0

1395200.0

10.
гривень

1 5

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п Одиниця 
виміру Усього

1 3 7
1

од. 1
од. 6
од. 6

36
2

од. 21

грн. 18,000
3

од. 4.0
грн. 500.0

21

4.0Розрахунок

6
36

кількість закладів, які обслуговує один працівник 
середні витрати на один захід

65

1
6

2
 затрат

Загальний фонд

4

Показники 

42 3
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії 1,377,200.0

Завдання

Загальний фондНапрями використання бюджетних коштів

Кількість централізованих бухгалтерій
Середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістівВсього середньорічне число штатних 
одиниць 

Звітність установи
Штатний розпис

 ефективності

Джерело інформації 

3

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

Усього
Найменування місцевої/регіональної програми№ з/п

4

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

Усього

1,395,200.0

2

Спеціальний фонд

Забезпечити складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

гривень
Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                           

Спеціальний фонд

Забезпечити інформатизацію інших закладів освіти 18,000.0

 Видатки на інформатизацію Кошторис 18,000

Звітність установи

Кількість заходів з інформатизації Розрахунок
 продукту
Кількість закладів, які обслуговує 
централізована бухгалтерія 

500.0



4
% 100
% 100

(підпис) 

В.о.начальника фінансового відділу
(підпис) 

 

М.П.        (дата)

100Розрахунок
 якості

(ініціали та прізвище) 
Тетяна ПОЛОНСЬКА

Владислав ЦАПИК
(ініціали та прізвище) 

рівень погашення кредиторської заборгованості

ПОГОДЖЕНО :

Начальник відділу

% виконання завдань з інформатизації Розрахунок 100





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

1.
( код ЄДРПОУ)

2.
( код ЄДРПОУ)

3. 07557000000
(код бюджету)

4.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6.
№ з/п

1.

Надання освіти за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання держав-
ної підтримки особам з особливими потребами

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної кла-
сифікації 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)

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                     06                                                                   43940179

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                     061                                                                 43940179
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

(найменування відомчого виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами  на здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної 
психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікаційного 
супроводження учнів з особливими освітніми потребами.

Наказ Міністерства фінансів України

( у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської 
сільської ради

26 серпня 2014 року № 836

від 29 грудня 2018 року  № 1209 )

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

0611200 0990

09.02.2021 р. № 43

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 238800 гривень, у тому числі  загального фонду -  158900 гривень та  спеціального фонду - 79900 гривень

1200

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09. 2017 року № 2145-VIІІ  ;Постанова КМ України від 15.08.2011 року № 872 (із змінами) 
"Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах", Наказ МФ, МОН від01.06.2010 року № 298/519 " Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта""; Наказ Міністерства фінансів України  "Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  від 26.08.2014 № 836 ,  рішення сільської ради  від 24.12.2020 № 37 "Про 
бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік". 



7.

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п

1.

9.

№ з/п Усього
1 5
1. 158,900.0
2. 79,900.0

238,800.0

10.
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п Одиниця 
виміру Усього

1 3 7

16

грн. 79,900

од. 17Звітність установи
Показник продукту
Кількість учнів в інклюзивних класах

Усього

кількість класів з інклюзивним 
навчанням

Мережа

Усього
№ з/п

158,900.0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 79900
Надання додаткових освітніх послу дітям з особливими потребами

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

Найменування місцевої/регіональної програми Спеціальний фонд

Усього

Спеціальний фонд

Загальний фонд

158,900.0 79900

79900

Забезпечення надання якісних освітніх  послуг дітям з особливими потребами.

42 3

Завдання
Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, 
особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

Загальний фондНапрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                           
гривень

Показники 

Мета бюджетної програми 

Загальний фонд

4 65

Джерело інформації Спеціальний фонд

17

16

2

Кошторис

Показник затрат

Обсяг витрат на придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування



7

од. 9,347

грн. 11414

% 100

%
100

(підпис) 

В.о.начальника фінансового відділу
(підпис) 

 

середні витрати на одиницю придбаного 
обладнання

Розрахунок 11414

Кількість одиниць придбаного 
обладнання Звітність установи 7

середні витрати на одного учня 9,347Звітність установи

(ініціали та прізвище) 
Тетяна ПОЛОНСЬКА

Владислав ЦАПИК
(ініціали та прізвище) 

М.П.        (дата)

Показник якості

ПОГОДЖЕНО :

Начальник відділу 

рівень охоплення дітей з особливими 
освітніми потребами, яким надано 
освітні послуги

Показник ефективності

Питома вага установ з інклюзивними 
класами в яких оновлено матеріальну 
базу у порівняні з минулим роком

Розрахунок
100

Розрахунок 100



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

1.
( код ЄДРПОУ)

2.
( код ЄДРПОУ)

3. 0610160
0111 07557000000

(код Програмної 

класифікації 

видатків та креди-

тування місцевого 

бюджету)

(код Функціона-

льної класифі-

кації видатків та 

кредитуван-ня  

бюджету)

( код бюджету)

4.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6.

№ з/п

1.

7. Мета бюджетної програми 

0160

( код Типової програм-ної 

класифікації видатків та 

кредитування місцево-го 

бюджету)

( найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, ( м.Києві), селищах, селах, 

об'єднаних територіальних громадах

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1100000 гривень, у тому числі  загального фонду - 1100000 гривень та  спеціального фонду - 0  гривень

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 року № 280/97-ВР 9зі змінами),  Наказ МФ України від 

02.12.2014 року № 1195 " Про затвердження структури і кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків 

та кредитування"; Наказ Міністерства фінансів України  "Про деякі питання  запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  від 

26.08.2014 № 836,  рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 37  " Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік".

Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є- Реметівської сільської ради                                        06                                                                            43940179
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є- Реметівської сільської ради                                        061                                                                            43940179
(найменування відомчого виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

Наказ Міністерства фінансів України

( у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділу освіти, молоді та спорту Тур'є-Реме-

тівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

від 09.02.2021 р. № 43

26 серпня 2014 року № 836

від 29 грудня 2018 року  № 1209 )

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Керівницво і управління у  сфері освіти.

Ефективне та раціональне керівницво і управління у відповідній сфері.



8.  Завдання бюджетної програми 

№ з/п

1.

9.

гривень

Усього

5

1100000

1100000

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

гривень

Усього

5

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ з/п
Одиниця 

виміру 
Усього

1 3

1

од. 7

од. 7

2
од. 980

3

од. 140

157 143157 143

Показники Джерело інформації 

Середньорічне число штатних одиниць 

адмінперсоналу

Спеціальний фонд

6

Загальний  фонд

5 

4

витрати на утримання однієї штатної 

одиниці
Розрахунково

Розрахунково

Всього середньорічне число штатних 

одиниць 

 Здійснення повноважень у сфері освіти  

4

 затрат

2 

Напрями використання бюджетних коштів

Спеціальний фонд

3 4

Завдання

1100000

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

1100000Усього

Спеціальний фондЗагальний  фондНайменування місцевої/регіональних  програм

2

Штатний розпис

2 3

№ з/п

1

1.

1

Забезпечення діяльності установи

140

Загальний  фонд

Усього

7

 ефективності
середня кількість вхідних листів 

опрацьованих однією посадовою особою

7

 продукту
кількість вхідних документів Розрахунково 980



4

% 100

(підпис) 

(підпис) (ініціали та прізвище) 

Тетяна ПОЛОНСЬКА

Владислав ЦАПИК

М.П.        (дата)

В.о.начальника фінансового відділу

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

(ініціали та прізвище) 

100
відсоток виконаних листів, звернень, 

скарг, інформацій

 якості





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

1.

2.
(код за ЄДРПОУ)

3. 07557000000
(код бюджету)

4.

5.

6.

№ з/п

1.

2.

7.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)      ( код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)                                                                 (код за ЄДРПОУ)

від  12.05.2021 року № 71

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05. 09.2017 року № 2145-VIІІ зі змінами та доповненнями; Закoн України "Про дошкільну освіту" від 

11 липня 2001 року №2628-ІІІ зі змінами та доповненнями; Наказ МФ , МОН України від 01.06.2010 року № 298/519  " Про затведження Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Освіта""; Наказ Міністерства фінансів України  "Про деякі питання запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів"  від 26.08.2014 № 836  , рішення сесії сільської ради від 24.12.2020  № 37   " Про  бюджет сільської територіальної громади на 2021 

рік", рішення сесії №97 від 25.03.2021 року, рішення сесії № 139 від 27.04.2021 року. 

       Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                                061                                                                43940179

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

Підстави для виконання бюджетної програми 

1010

       Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                                06                                                                43940179

                                                                 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)                                                                (найменування відповідального виконавця) 

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

 0910                     Надання дошкільної освіти0611010

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16033600 гривень,  у тому числі із загального фонду - 15128400 грн. та  спеціального фонду - 905200 грн.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Мета бюджетної програми      Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

Створення умов для здобуття якісної, доступної дошкільної освіти  в межах державних вимог визначених базовим компонентом дошкільної освіти.

Розвиток та збереження мережі дошкільної освіти, створення умов для збереження  та зміцнення здоров'я  дітей.

Ціль державної політики

Наказ Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року  № 1209 )

Відділ освіти, молоді та спорту 

09.02.2021р. №43

у редакції наказу відділу освіти, молоді та спорту

Тур'є-Реметівської сільської ради



8.  Завдання бюджетної програми .

№ з/п

1.

9.

гривень

№ з/п Усього

1 5

1. 14269200

2. 1764400

16033600

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

гривень

№ з/п Усього

1 5

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ 

з/п

Одиниця 

виміру Усього

1 3 7

1

од. 9

од. 19

од. 46,18

од. 1,00

од. 60,40

од. 112,08

2

Всього середньорічне число 

штатних одиниць 
112,08

60,40

5,50

 затрат
Кількість закладів дошкільної освіти Звітність установи

Середньорічне число посадових 

окладів (ставок)  педагогічного 

персоналу
Середньорічне число штатних 

одиниць спеціалістів

 продукту

2 3

Усього

Найменування місцевої/ регіональної програми

9

Джерело інформації 

Напрями використання бюджетних коштів Загальний  фонд

2

4

Спеціальний фонд

2 3

Напрями використання бюджетних коштів

Завдання

Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей

905200

4

905200

Спеціальний фонд

15 128 400,0

65

Загальний фонд

Загальний  фонд

46,18

Середньорічне число штатних 

одиниць робітників
Штатний розпис

Штатний розпис

Звітність установиКількість груп

Штатний розпис

Забезпечення діяльності  закладів дошкільної освіти

Забезпечення організації  харчування дітей

Усього

Показники 

4

19

14269200

859200

Спеціальний фонд



осіб 1 525,0

осіб 461

3

грн. 32 816

днів 59 930

4

од. 130,0

% 30

(підпис) 

(підпис) 

1 525,0

461

59 930

Розрахунок

 ефективності

130,0

30

Середньорічна чисельність дітей, що 

відвідують  заклад
Звітність установи

М.П.       (дата)

32 816витрати на одну дитину

14.05.2021

Розрахунок

(ініціали та прізвище) 

Оксана ЛЕВКО

Владислав ЦАПИК
(ініціали та прізвище) 

Начальник фінансового відділу 

діто-дні відвідування

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО :

 якості
кількість днів відвідування
рівень охоплення дітей дошкільною 

освітою

Облік щоденного відвідування дітей

Звітність установи

кількість дітей від 0 до 6 років Звітність установи



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

1.

2.

3. 0921 07557000000
(код Функціональ-

ної класифікації 

видатків та креди-

тування бюджету)

( код бюджету)

4.

5.

6.

№ з/п

1.

2.

3.

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

Наказ Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

від  09.02.2021 р. № 43

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року  № 1209 )

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділу освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                               06                                                                   43940179

у редакції наказу відділу освіти, молоді та спорту Тур'є-

Реметівської сільської ради 

від 12.05.2021 року № 71

1021

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05. 09.2017 року № 2145-VIІІ зі змінами та доповненнями; Закoн України "Про загальну середню 

освіту" від 13 травня 1999 року №651-ХІУ зі змінами та доповненнями; Наказ МФ , МОН України від 01.06.2010 року № 298/519  " Про затведження Типового переліку бюджетних 

програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Освіта""; Наказ Міністерства фінансів України  "Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  від 26.08.2014 № 836  , рішення сільської ради від 24.12.2021  № 37   " Про  бюджет сільської територіальної громади на 

2021 рік", рішення сесії від 25.03.2021 року № 97, рішення сесії № 139 від 27.04.2021 року

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16978000 гривень, у тому числі із загального фонду -16862000 грн. та  спеціального фонду - 116000 грн.

Ціль державної політики

Підстави для виконання бюджетної програми 

Забезпечення права кожного громадянина на якісну, доступну освіту.

Створення рівних умов доступу до освіти.

Забезпечення якості освітньої діяльності.

      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)                                       ( код за ЄДРПОУ)

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                               061                                                                   43940179
      (найменування відповідального виконавця)                                                                         (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)                                       ( код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти .0611021
(код Програмної кла-

сифікації видатків та 

кредитування місце-

вого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



8.  Завдання бюджетної програми .

№ з/п

1.

2.

9.

гривень

№ з/п Усього

1 5

1. 15578600

2. 1334800

3. 8600

4. 56000

16978000

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

гривень

№ з/п Усього

1 5

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ 

з/п

Одиниця 

виміру Усього

1 3 7

1

од. 16

од. 2

од. 7

од. 3

од. 147

од. 64

од. 73

од. 10

5

Загальноосвітні школи І ступеня

Кількість закладів ( за ступенями шкіл).

Звітність установи

Звітність установи

Загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня

5-9 класи

Показники 

10

Загальний фонд

Загальноосвітні школи І-ІІ ступеня

2

4

 затрат

2

Звітність установи

12

Спеціальний фонд

6

7

3

641-4  класи

10-11 класи

Звітність установи

Звітність установи

Напрями використання бюджетних коштів

116000

Загальний  фонд Спеціальний фондНайменування місцевої/ регіональної програми

Усього

2 3

16 862 000,0

60000

42 3

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Завдання

Звітність установи

Кількість класів ( всього )

Звітність установи

Звітність установи 147

73

Джерело інформації 

Забезпечення проведення капітального ремонту, реконструкції  та будівництва

Забезпечити інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів 8 600,0

Усього

15578600

56000

Напрями використання бюджетних коштів Загальний  фонд

Забезпечити інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів

Спеціальний фонд

4

Забезпечення організації пільгового харчування учнів та вихованців. 1274800

Забезпечення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.



од. 2,05

од. 15,75

од. 106,55

од. 124,35

2

од. 2 764

3

грн. 6 101

4

од. 130,0

1

грн. 56000

2

од.
1

3

грн. 56000

4

% 100

(підпис) 

(підпис) 

якості

середні витрати на один об'єкт Звітність установи 56000

ефективності

кількість об'єктів проведення 

капітального ремонту та реконструкції Звітність установи

1

продукту

обсяг видатків Кошторис 56000

Середньорічне число штатних одиниць 

робітників

Начальник фінансового відділу

Начальник відділу  

ПОГОДЖЕНО :

кількість днів відвідування

Штатний розпис

затрат

Розрахунок

Всього середньорічне число штатних 

одиниць 

14.05.2021

2 764

124,35

130,0

15,75

2,05

106,55

 ефективності

Середньорічна чисельність учнів Звітність установи

 продукту

Оксана ЛЕВКО

Владислав ЦАПИК
(ініціали та прізвище) 

Штатний розпис

Середньорічне число штатних одиниць 

спеціалістів
Штатний розпис

Середньорічне число штатних одиниць 

адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

М.П.       (дата)

6 101витрати на одного учня

Облік щоденного відвідування учнів

 якості

(ініціали та прізвище) 

рівень готовності одного закладу Розрахунок 100



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

1.

2.

3. 0921 07557000000
(код Функціональ-

ної класифікації 

видатків та креди-

тування бюджету)

( код бюджету)

4.

5.

6.

№ з/п

1.

2.

3.

7.

Наказ Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

від 09.02.2021 р. № 43

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року  № 1209 )

Забезпечення якості освітньої діяльності.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05. 09.2017 року № 2145-VIІІ зі змінами та доповненнями; Закoн України "Про загальну середню 

освіту" від 13 травня 1999 року №651-ХІУ зі змінами та доповненнями; Наказ МФ , МОН України від 01.06.2010 року № 298/519  " Про затведження Типового переліку бюджетних 

програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Освіта""; Наказ Міністерства фінансів України  "Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  від 26.08.2014 № 836  , рішення сільської ради від 24.12.2021  № 37   " Про  бюджет сільської територіальної громади на 

2021 рік".

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

Створення рівних умов доступу до освіти.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділу освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської 

сільської ради

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                               06                                                                     43940179
      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)                                       ( код за ЄДРПОУ)

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                               061                                                                   43940179
      (найменування відповідального виконавця)                                                                         (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)                                       ( код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти .0611031 1031

Ціль державної політики

Підстави для виконання бюджетної програми 

Забезпечення права кожного громадянина на якісну, доступну освіту.

(код Програмної кла-

сифікації видатків та 

кредитування місце-

вого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71436300 гривень, у тому числі із загального фонду -71436300 грн. та  спеціального фонду - 0  грн.



8.  Завдання бюджетної програми .

№ з/п

1.

9.

гривень

№ з/п Усього

1 5

1. 71436300

71436300

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

гривень

№ з/п Усього

1 5

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ 

з/п

Одиниця 

виміру Усього

1 3 7

1

од. 16

од. 4

од. 8

од. 4

од. 170

од. 77

од. 82

од. 11

од. 266,85

од. 77,65

Загальноосвітні школи І ступеня

Кількість закладів ( за ступенями шкіл).

Звітність установи

Звітність установи

Звітність установи

Звітність установи

Спеціальний фонд
Загальний фонд

65

16

4

8

4

77

266,85

Загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня

Загальноосвітні школи І-ІІ ступеня

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний  фонд Спеціальний фондНайменування місцевої/ регіональної програми

Усього

2 3

71 436 300,0

Спеціальний фонд

42 3

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Завдання

Усього

Джерело інформації 

4

 затрат

2

Показники 

Звітність установи10-11 класи

Звітність установи

Звітність установи

77,65

170

82

Кількість класів ( всього )

1-4  класи

11

Звітність установи

Штатний розпис

5-9 класи

Середньорічне число штатних одиниць 

адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу
Штатний розпис

Середньорічне число посадових 

окладів (ставок)  педагогічного 

персоналу

Напрями використання бюджетних коштів Загальний  фонд

4

Забезпечення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. 71436300,0



од. 344,50

2

од. 2 764

3

грн. 25 845

4

од. 130,0

(підпис) 

(підпис) 

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО :

кількість днів відвідування

2 764

344,50

В.о.начальника фінансового відділу

Всього середньорічне число штатних 

одиниць 

 ефективності

Звітність установи

 продукту
Середньорічна чисельність учнів

Розрахунок

130,0

М.П.       (дата)

25 845витрати на одного учня

(ініціали та прізвище) 

Тетяна ПОЛОНСЬКА

Владислав ЦАПИК
(ініціали та прізвище) 

Облік щоденного відвідування учнів

 якості



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

1.

2.

3. 0921 07557000000
(код Функціональ-

ної класифікації 

видатків та креди-

тування бюджету)

( код бюджету)

4.

5.

6.

№ з/п

1.

2.

3.

7.

8.  Завдання бюджетної програми .

Наказ Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

від  05.04.2021 року № 57

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року  № 1209 )

Забезпечення якості освітньої діяльності.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної кла-

сифікації видатків та 

кредитування місце-

вого бюджету)

Відділу освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                               06                                                                   43940179

Створення рівних умов доступу до освіти.

      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)                                       ( код за ЄДРПОУ)

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                               061                                                                   43940179
      (найменування відповідального виконавця)                                                                         (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)                                       ( код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти .0611041 1041

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1435413,15 гривень, у тому числі із загального фонду -0 грн. та  спеціального фонду - 1435413,15 грн.

(код Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Підстави для виконання бюджетної програми 

Забезпечення права кожного громадянина на якісну, доступну освіту.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05. 09.2017 року № 2145-VIІІ зі змінами та доповненнями; Закoн України "Про загальну середню 

освіту" від 13 травня 1999 року №651-ХІУ зі змінами та доповненнями; Наказ МФ , МОН України від 01.06.2010 року № 298/519  " Про затведження Типового переліку бюджетних 

програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Освіта""; Наказ Міністерства фінансів України  "Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  від 26.08.2014 № 836  , рішення сесії сільської ради від 25.03.2021  № 97.

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



№ з/п

1.

2.

3.

9.

гривень

№ з/п Усього

1 5

1. 1350000

2. 85413,15

1435413,51

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

гривень

№ з/п Усього

1 5

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ 

з/п

Одиниця 

виміру Усього

1 3 7
1

грн. 1350000

2

од.

1

3

грн. 1350000

4

% 100

1

грн.

85413,15

2

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

 продукту

Обсяг витрат на придбання обладнання 

і предметів довгострокового 

користування

Кошторис

85413,15

 затрат

рівень готовності одного закладу Розрахунок 100

 якості

ефективності

65

1350000

Загальний фонд
Спеціальний фонд

Звітність установи

1350000

1

Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції закладами загальної середньої освіти.

середні витрати на один об'єкт Звітність установи

обсяги видатків Кошторис

 продукту

кількість обєктів проведення 

капітального ремонту та реконструкції

Напрями використання бюджетних коштів

1435413,15

Загальний  фонд Спеціальний фондНайменування місцевої/ регіональної програми

Усього

2 3

42 3

1350000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної 

середньої освіти 85413,15

Забезпечення проведення капітального ремонту, реконструкції  та будівництва

Усього

Джерело інформації 

42

Показники 

Спеціальний фонд

4

Напрями використання бюджетних коштів Загальний  фонд

 затрат

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти

Завдання



од.
1

3

грн.
85413,15

4

%

70

(підпис) 

(підпис) 

Начальник фінансового відділу

Питома вага установ, в яких оновлено 

матеріальну базу, у загальній кількості 

установ

Розрахунок

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО :

70

 якості

середні витрати на одиницю 

придбаного обладнання
Звітність установи

85413,15

 ефективності

кількість одиниць придбаного 

обладнання

Звітність установи
1

05.04.2021

М.П.       (дата)

(ініціали та прізвище) 

Оксана ЛЕВКО

Владислав ЦАПИК
(ініціали та прізвище) 



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

1.
( код ЄДРПОУ)

2.
( код ЄДРПОУ)

3. 07557000000
(код бюджету)

4.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6.

№ з/п

1.

7.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                      06                                                                          43940179
(найменування відомчого виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

(код Типової програмної кла-

сифікації видатків та креди-

тування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

0611141 1141 0990

Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти

09.02.2021 р. № 43

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

Паспорт

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1395200 гривень, у тому числі  загального фонду - 1395200 гривень та  спеціального фонду -  гривень

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                      06                                                                          43940179

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

Мета бюджетної програми 

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09. 2017 року № 2145-VIІІ ; Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про 

централізовані бухгалтерії бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14;   Наказ МФ, МОН від01.06.2010 року № 298/519 " Про 

затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта""; Наказ Міністерства фінансів України  

"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  від 26.08.2014 № 836 ,  рішення сільської ради  від 24.12.2020 № 37 

"Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік".

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення надання якісних послуг іншими закладами у сфері освіти

Наказ Міністерства фінансів України

( у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської 

сільської ради

26 серпня 2014 року № 836

від 29 грудня 2018 року  № 1209 )

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

Забезпечення  фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

Завдання



1.

9.

№ з/п Усього

1 5

1. 1 377 200,0

3. 18 000,0

1395200,0

10.
гривень

1 5

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п
Одиниця 

виміру Усього

1 3 7

1

од. 1

од. 6

од. 6

36

2

од. 21

грн. 18 000

3
од. 4,0

грн. 500,0

4
% 100

% 100

21

4,0

100

Розрахунок

Розрахунок

6

36

кількість закладів, які обслуговує один працівник 

 якості

середні витрати на один захід

65

1

6

2

 затрат

Загальний фонд

4

Показники 

42 3

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії 1 377 200,0

Загальний фондНапрями використання бюджетних коштів

Кількість централізованих бухгалтерій

Середньорічне число штатних одиниць 

спеціалістівВсього середньорічне число штатних 

одиниць 

Звітність установи

Штатний розпис

 ефективності

рівень погашення кредиторської заборгованості

Джерело інформації 

3

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

Усього
Найменування місцевої/регіональної програми№ з/п

4

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

Усього

1 395 200,0

2

Спеціальний фонд

Забезпечити складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

гривень

Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                           

Спеціальний фонд

Забезпечити інформатизацію інших закладів освіти 18 000,0

 Видатки на інформатизацію Кошторис 18 000

Звітність установи

Кількість заходів з інформатизації Розрахунок

 продукту
Кількість закладів, які обслуговує 

централізована бухгалтерія 

% виконання завдань з інформатизації Розрахунок 100

500,0



(підпис) 

В.о.начальника фінансового відділу
(підпис) 

 

М.П.        (дата)

(ініціали та прізвище) 

Тетяна ПОЛОНСЬКА

Владислав ЦАПИК
(ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО :

Начальник відділу



бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

1.
( код ЄДРПОУ)

2.
( код ЄДРПОУ)

3. 07557000000
(код бюджету)

4.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6.

№ з/п

1.

7.

Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання держав-

ної підтримки особам з особливими потребами

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної кла-

сифікації 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)

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                     06                                                                   43940179

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                     061                                                                 43940179

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

(найменування відомчого виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами  на здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної 

психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікаційного 

супроводження учнів з особливими освітніми потребами.

Наказ Міністерства фінансів України

( у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської 

сільської ради

26 серпня 2014 року № 836

від 29 грудня 2018 року  № 1209 )

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

0611200 0990

09.02.2021 р. № 43

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 238800 гривень, у тому числі  загального фонду -  158900 гривень та  спеціального фонду - 79900 гривень

1200

Мета бюджетної програми 

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09. 2017 року № 2145-VIІІ  ;Постанова КМ України від 15.08.2011 року № 872 (із 

змінами) "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах", Наказ МФ, МОН від01.06.2010 року № 298/519 " Про 

затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта""; Наказ Міністерства фінансів 

України  "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  від 26.08.2014 № 836 ,  рішення сільської ради  від 

24.12.2020 № 37 "Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік". 



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1.

9.

№ з/п Усього

1 5

1. 158 900,0

2. 79 900,0

238 800,0

10.
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п
Одиниця 

виміру Усього

1 3 7

16

грн. 79 900

од. 17

7

од. 9 347

грн.
11414

Звітність установи

Показник продукту

Кількість учнів в інклюзивних класах

середні витрати на одиницю придбаного 

обладнання
Розрахунок

11414

Кількість одиниць придбаного 

обладнання
Звітність установи 7

середні витрати на одного учня 9 347Звітність установи

Усього

кількість класів з інклюзивним 

навчанням
Мережа

Усього
№ з/п

158 900,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 79900

Надання додаткових освітніх послу дітям з особливими потребами

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

Найменування місцевої/регіональної програми Спеціальний фонд

Усього

Спеціальний фонд

Загальний фонд

158 900,0 79900

79900

Забезпечення надання якісних освітніх  послуг дітям з особливими потребами.

42 3

Завдання

Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, 

особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

Загальний фондНапрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                           

гривень

Показники Загальний фонд

4 65

Джерело інформації 
Спеціальний фонд

17

16

2

Кошторис

Показник затрат

Обсяг витрат на придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування

Показник ефективності



% 100

%

100

(підпис) 

В.о.начальника фінансового відділу
(підпис) 

 

(ініціали та прізвище) 

Тетяна ПОЛОНСЬКА

Владислав ЦАПИК
(ініціали та прізвище) 

М.П.        (дата)

Показник якості

ПОГОДЖЕНО :

Начальник відділу 

рівень охоплення дітей з особливими 

освітніми потребами, яким надано 

освітні послуги
Питома вага установ з інклюзивними 

класами в яких оновлено матеріальну 

базу у порівняні з минулим роком

Розрахунок

100

Розрахунок 100



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

1.
( код ЄДРПОУ)

2.
( код ЄДРПОУ)

3. 07557000000
(код бюджету)

4.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6.

№ з/п

1.

05.04.2021 р. № 57

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 716305,22 гривень, у тому числі  загального фонду -  467000,22 гривень та  спеціального фонду - 249305 гривень

1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09. 2017 року № 2145-VIІІ  ;Постанова КМ України від 15.08.2011 року № 872 (із 

змінами) "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах", Наказ МФ, МОН від01.06.2010 року № 298/519 " Про 

затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта""; Наказ Міністерства фінансів 

України  "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  від 26.08.2014 № 836 ,  рішення сесії сільської ради  від 

25.03.2021 № 97 . 

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами  на здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної 

психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікаційного 

супроводження учнів з особливими освітніми потребами.

Наказ Міністерства фінансів України

( у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської 

сільської ради

26 серпня 2014 року № 836

від 29 грудня 2018 року  № 1209 )

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                     06                                                                   43940179

   Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської ради                                     061                                                                 43940179

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

(найменування відомчого виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

0611210
(код Типової програмної кла-

сифікації 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)



7.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1.

9.

№ з/п Усього

1 5

1. 467 000,22

2. 249 305,0

716 305,22

10.
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п
Одиниця 

виміру Усього

1 3 7

16

грн. 249 305

од. 17

6

од. 27 471

16

Показник ефективності

2

Загальний фонд

4 65

Джерело інформації 
Спеціальний фонд

Показники 

Мета бюджетної програми 

Забезпечення надання якісних освітніх  послуг дітям з особливими потребами.

42 3

Завдання

Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, 

особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

Загальний фондНапрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                           

гривень

249305

Надання додаткових освітніх послу дітям з особливими потребами

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

Найменування місцевої/регіональної програми№ з/п

467 000,22

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Усього
Спеціальний фонд

середні витрати на одного учня 27 471Звітність установи

Усього

Усього 467 000,22

Кошторис

Показник затрат

Кількість одиниць придбаного 

обладнання
Звітність установи

Обсяг витрат на придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування

кількість класів з інклюзивним 

навчанням
Мережа

Спеціальний фонд

6

Звітність установи

249305

249305

Кількість учнів в інклюзивних класах

Загальний фонд

17

Показник продукту



грн.
41551

% 100

%

100

(підпис) 

Начальник фінансового відділу
05.04.2021 (підпис) 

 

Питома вага установ з інклюзивними 

класами в яких оновлено матеріальну 

базу у порівняні з минулим роком

Розрахунок

100

Розрахунок 100

М.П.        (дата)

Показник якості

ПОГОДЖЕНО :

Начальник відділу 

рівень охоплення дітей з особливими 

освітніми потребами, яким надано 

освітні послуги

(ініціали та прізвище) 

Оксана ЛЕВКО

Владислав ЦАПИК
(ініціали та прізвище) 

середні витрати на одиницю придбаного 

обладнання
Розрахунок

41551



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

1.

2.
( код ЄДРПОУ)

07308200000
(код бюджету)

4.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6.

№ з/п

1.

7.

8. Завдання бюджетної програми

Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є - Реметівської сільської ради                                        061                                                                   43940179                                    

12.05.2021 року     № 71

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3332675 гривень, у тому числі  загального фонду -  гривень та  спеціального фонду - 3332675 гривень

0617363

   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування )                                                     ( код ЄДРПОУ)

0617363

Наказ Міністерства фінансів України

( у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділу освіти, молоді та спорту Тур'є- Реметівської 

сільської ради

26 серпня 2014 року № 836

від 29 грудня 2018 року  № 1209 )

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

Відділ освіти, освіти та спорту Тур'є - Реметівської сільської ради                                        06                                                                      43940179                                   

Мета бюджетної програми 

Конституція України; Бюджетний кодекс України;  Наказ МФ, МОН від 01.06.2010 року № 298/519 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта""; Наказ Міністерства фінансів України  "Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  від 26.08.2014 № 836 ,  рішення сесії № 139 від 27.04.2021 року

                  Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

(найменування відомчого виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

(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)

0990

Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції загальноосвітніми закладами району.

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально- економічного 

розвитку окремих територій



№ з/п

1.

9.

№ з/п Усього

1 5

1.
3 332 675,0

3 332 675,0

10.

1 5

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п
Одиниця 

виміру Усього

1 3 7

грн. 3 332 675,0

од. 3

грн. 1 110 891,7

% 100

(підпис) 

Начальник фінансового відділу
14.05.2021 (підпис) 

 

рівень готовності одного закладу

(ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО :

Начальник відділу 
(ініціали та прізвище) 

Показники 

2

Показник затрат

Загальний фонд

М.П.        (дата)

середні витрати на один об'єкт

Показник якості

Оксана ЛЕВКО

Владислав ЦАПИК

4 5

Завдання

Показник ефективності

Показник продукту
Кількість об"єктів проведення 

капітального ремонту, реконструкції 
Звітність установи

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

Найменування місцевої/регіональної програми

Обсяг видатків

Забезпечити проведення  капітального ремонту та реконструкції у загальноосвітніх навчальних закладах

100

3

3332675

Звітність установи

Розрахунок

Усього

2

Кошторис

1110891,7

Джерело інформації 

№ з/п

3 4

4

3332675

Загальний фонд

3

3332675

Спеціальний фонд

Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                           

2

Спеціальний фонд

6

 Проведення  капітального ремонту та реконструкції у 

загальноосвітніх навчальних закладах

гривень

Спеціальний фондЗагальний фондНапрями використання бюджетних коштів

Усього


