
ЗАТВЕРДЖЕНО

від 08-02-2022 N 12

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 1 464 000

1 464 000 - гривень.
5.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закрн України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997року №280/97-ВР 9 зі змінами;
Наказ МФ України від 02.12.2014 року №1195 " Про затвердження структури 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 26.08.2014р. №836, рішення сесії сільської ради №528 від 23.12.2021 року "Про
бюджет сільської територіальної громади на 2022рік"

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,

селах, територіальних громадах

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 22.02.2022 09:40



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення діяльності установи 1 464 000 - 1 464 000

1 464 000 - 1 464 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

Керівництво і управління у сфері освіти

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Ефективне та раціональне керівництво і управління у відповідній сфері

Завдання
Здійснення повноваження у сфері освіти



- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 7,00 - 7,00

2 продукту

2
кількість отриманих листів, звернень,
заяв, скарг

од. розрахунок
940,00 - 940,00

3 ефективності

3
витрати на утримання однієї штатної
одиниці

тис.грн. розрахунок
209 143,00 - 209 143,00

3
кількість виконаних листів, звернень,
заяв, скарг на одного працівника

од. розрахунок
134,00 - 134,00

4 якості

4
відсоток виконання листів, звернень,
скарг інформацій

відс.
100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

22.02.2022Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Владислав ЦАПИК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської ради



М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 26-09-2022 N 74

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) (1) (0) (1) (0) (0) (9) (1) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 15 271 972

14 471 972 800 000 гривень.
5.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закрн України " Про освітуі" від 05.09.2017 року №2145-VIII зі змінами та доповненнями;Закон
України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року №2628-III зі змінами та доповненнями; Наказ МФ,МОН України від 01.06.2010року №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
26.08.2014р. №836, рішення сесії сільської ради №528 від 23.12.2021 року "Про бюджет сільської територіальної громади на 2022рік", рішення сесії
сільської ради №553 від 15.02.2022р, рішення виконавчого комітету №152 від 08.07.2022 року, рішення виконавчого комітету №191 від 11.08.2022 року,
рішення виконавчого комітету №211 від 12.09.2022 року.

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання дошкільної освіти

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 03.10.2022 09:38



6.

N з/п
1
2

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення діяльності установи 13 771 972 - 13 771 972

2
Забезпечення організації харчування
дітей 700 000 800 000 1 500 000

3
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування - - -

14 471 972 800 000 15 271 972

10.

(грн)

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

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

Завдання
забезпечення створеннчя належних умов для надання  дошкільної освіти та виховання дітей

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

Придбання обладнання і предметів довгострокового використання для закладів дошкільної освіти



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Середньорічне число штатних одиниць
робітників

од. штатний розпис
54,40 - 54,40

Середньорічне число штатних одиниць
спеціалістів

од. штатний розпис
5,30 - 5,30

Середньорічне число посадових окладів
(ставок) педагогічного персоналу

од. штатний розпис

40,17 - 40,17

Кількість груп од. Звітність установ 16,00 - 16,00

1 кількість дошкільних закладів од. Звітність установ 7,00 - 7,00

2 продукту
Середньорічна чисельність дітей, що
відвідують дошкільний заклад

осіб Звітність установ
387,00 - 387,00

2 Кількість дітей від 0 до 6 років осіб Звітність установ 1 512,00 - 1 512,00
3 ефективності

діто-дні відвідування днів Звітність установ 49 020,00 - 49 020,00

3 Витрати на одну дитину грн. розрахунок 37 395,28 - 37 395,28
4 якості

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



Рівень охоплення дітей
дошкільноюосвітою

відс. розрахунок
27,00 - 27,00

4
кількість днів відвідування од. Облік щоденного

відвідування дітей 130,00 - 130,00

(підпис)

(підпис)

03.10.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Владислав ЦАПИК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 26-09-2022 N 74

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (1) (0) (2) (1) (0) (9) (2) (1) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 17 537 185

17 351 185 186 000 гривень.
5.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закрн України " Про освітуі" від05.09.2017 року №2145-VIII зі змінами та доповненнями;Закон
України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року №651-ХIV зі змінами та доповненнями; Наказ МФ, МОН України 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 26.08.2014р. №836, рішення сесії сільської ради №528 від 23.12.2021 року "Про бюджет сільської територіальної громади на 2022рік",
рішення сесії сільської ради №553 від 15.02.2022р.,рішення виконавчого комітету №152 від 08.07.2022 року, рішення виконавчого комітету №191 від
11.08.2022 року, рішення виконавчого комітету №211 від 12.09.2022 року.

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 03.10.2022 09:38



6.

N з/п
1
2
3

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2
3
4

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення діяльності загальноосвітніх
навчальних закладів 16 280 385 - 16 280 385

2
Забезпечення організації пільгового
харчування 1 065 000 186 000 1 251 000

3
Забезпечити інформатизацію
загальноосвітніх навчальних закладів 5 800 - 5 800

17 351 185 186 000 17 537 185

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

Забезпечення права кожного громадянина на якісну, доступну освіту

Завдання
Забезпечити надання відповідних послух денними загальноосвітніми навчальними закладами

Створення рівних умов доступу до освіти
Забезпечення якості освітньої діяльності

Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції загальноосвініми закладами району
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів
Забезпечити інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів



10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Вього середньорічне число штатних
одиниць

од. штатний розпис
133,52 - 133,52

Середньорічне число штатних одиниць
робітників

од. штатний розпис
111,68 - 111,68

Середньорічне число штатних одиниць
спеціалістів

од. штатний розпис
16,37 - 16,37

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

од. штатний розпис

5,47 - 5,47

10-11 класи од. Звітність установ 10,00 - 10,00
5-9 класи од. Звітність установ 74,00 - 74,00
1-4 класи од. Звітність установ 65,00 - 65,00
Кількість класів (всього) од. Звітність установ 149,00 - 149,00

Усього

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

Результативні показники бюджетної програми:



ЗЗСО І-ІІІ ступенів од. Звітність установ 3,00 - 3,00
Гімназії од. Звітність установ 7,00 - 7,00
Початкові школи од. Звітність установ 1,00 - 1,00

1 Кількість закладів од. Звітність установ 11,00 - 11,00

2 продукту

2 Середньорічна чисельність учнів од. Звітність установ 2 804,00 - 2 804,00
3 ефективності
3 Витрати на одного учня грн. розрахунок 6 188,01 - 6 188,01
4 якості

4
Кількість днів відвідування відс. Облік щоденного

відвідування учнів 100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

03.10.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Владислав ЦАПИК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 26-04-2022 N 30

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1) (1) (0) (3) (1) (0) (9) (2) (1) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 74 817 300

74 817 300 - гривень.
5.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закрн України " Про освітуі" від 05.09.2017 року №2145-VIII зі змінами та доповненнями;Закон
України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року №651-ХIV зі змінами та доповненнями; Наказ МФ, МОН України 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 26.08.2014р. №836, рішення сесії сільської ради №528 від 23.12.2021 року "Про бюджет сільської територіальної громади на 2022рік"

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 26.04.2022 14:32



6.

N з/п
1
2
3

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення діяльності загальноосвітніх
навчальних закладів 74 817 300 - 74 817 300

74 817 300 - 74 817 300

10.

(грн)

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальоосвітніх закаладах

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення права кожного громадянина на якісну, доступну освіту

Завдання
Забезпечити надання відповідних послух денними загально освітніми навчальними закладами

Створення рівних умов доступу до освіти
Забезпечення якості освітньої діяльності



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Всього середньорічне число штатних
одиниць

од. штатний розпис
349,11 - 349,11

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

од. штатний розпис

79,20 - 79,20

Середньорічне число посадових окладів
(ставок) педагогічного

од. штатний розпис
269,91 - 269,91

10-11 класи од. Звітність установ 10,00 - 10,00
5-9 класи од. Звітність установ 74,00 - 74,00
1-4 класи од. Звітність установ 65,00 - 65,00
Кількість класів (всього) од. Звітність установ 149,00 - 149,00
Загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня од. Звітність установ 3,00 - 3,00
Загальноосвітні школи І-ІІ ступеня од. Звітність установ 7,00 - 7,00
Загальоосвітні школи І ступеня од. Звітність установ 1,00 - 1,00

1 Кількість закладів (за ступенями шкіл) од. Звітність установ 11,00 - 11,00

2 продукту

2 Середньорічна чисельність учнів од. Звітність установ 2 804,00 - 2 804,00

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



3 ефективності
3 Витрати на одного учня од. розрахунок 26 682,00 - 26 682,00
4 якості

4
кількість днів відвідування відс. Облік щоденного

відвідування учнів 100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

26.04.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Владислав ЦАПИК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 19-08-2022 N 52

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(0)(4)(1) (1) (0) (4) (1) (0) (9) (2) (1) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. -

- - гривень.
5.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закрн України " Про освітуі" від05.09.2017 року №2145-VIII зі змінами та доповненнями;Закон
України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року №651-ХIV зі змінами та доповненнями; Наказ МФ, МОН України 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 26.08.2014р. №836, рішення сесії сільської ради №553 від 15.02.2022р, рішення виконавчого комітету №191 від 11.08.2022року.

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 19.08.2022 14:32



6.

N з/п
1
2
3

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2
3

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення проведення капітального
ремонту, реконструкції та будівництва - - -

- - -

10.

(грн)

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення права кожного громадянина на якісну, доступну освіту

Завдання
Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції загальноосвітніми закладами

Створення рівних умов доступу до освіти
Забезпечення якості освітньої діяльності

Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1 Обсяг видатків грн. кошторис - - -

2 продукту

2
Кількість об`єктів проведення
капітального ремонту та реконструкції

од. Звітність установ
- - -

3 ефективності
3 Середні витрати на один об`єкт грн. Звітність установ - - -
4 якості
4 Рівень готовності одного закладу відс. розрахунок - - -

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Владислав ЦАПИК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської ради



(підпис)

19.08.2022

М. П.

Дата погодження

(ініціали/ прізвище)

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 26-04-2022 N 30

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(0)(6)(1) (1) (0) (6) (1) (0) (9) (2) (1) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 1 533 770

1 383 770 150 000 гривень.
5.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закрн України " Про освітуі" від05.09.2017 року №2145-VIII зі змінами та доповненнями;Закон
України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року №651-ХIV зі змінами та доповненнями; Наказ МФ, МОН України 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 26.08.2014р. №836, рішення сесії сільської ради №553 від 15.02.2022р.

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 26.04.2022 14:32



6.

N з/п
1
2
3

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2
3
4

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення діяльності загальноовітніх
навчальних закладів 1 383 770 - 1 383 770

2

Забезпечення проведення капітального
ремонту, реконструкції та будівництва - 15 000 15 000

1 383 770 15 000 1 398 770

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

Забезпечення права кожного громадянина на якісну, доступну освіту

Завдання
Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції загальноосвітніми закладами

Створення рівних умов доступу до освіти
Забезпечення якості освітньої діяльності

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів
Забезпечити їнформатизацію загальноосвітних навчальних закладів



10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1 Обсяг видатків грн. кошторис - 150 000,00 150 000,00

1
Всього середньорічне число штатних
одиниць

од. штатний розпис
474,26 - 474,26

1 Кількість закладів од. мережа 11,00 - 11,00

2 продукту

2
Кількість об`єктів проведення
капітального ремонту та реконструкції

од. Звітність установ
- 1,00 1,00

2 Середньорічна чисельність учнів од. Звітність установ 2 804,00 - 2 804,00
3 ефективності
3 Середні витрати на один об`єкт грн. - 150 000,00 150 000,00

3 Витрати на одного учня грн. 493,00 - 493,00
4 якості
4 Рівень готовності одного закладу відс. - 100,00 100,00

4 Кількість днів відвідування відс. 100,00 - 100,00

Усього

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

Результативні показники бюджетної програми:



(підпис)

(підпис)

26.04.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Владислав ЦАПИК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 26-09-2022 N 74

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1) (1) (1) (4) (1) (0) (9) (9) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 1 509 500

1 509 500 - гривень.
5.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закрн України " Про освітуі" від05.09.2017 року №2145-VIII; Наказ МО УРСР "Про затвердження
Типового положення про централізовані бухгалтерії бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14; Наказ МО
УРСР "Положення про групу по цетралізованому господарському обслуговуванню загальноосавтніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986 року;
Наказ МФ, МОН України 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 26.08.2014р. №836, рішення сесії сільської ради №528 від 23.12.2021 року "Про бюджет сільської
територіальної громади на 2022рік",  рішення сесії сільської ради №553 від 15.02.2022р, рішення виконавчого комітету №211 від 12.09.2022 року.

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері освіти

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 03.10.2022 09:38



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення діяльності  цетралізованої
бухгалтерії 1 436 500 - 1 436 500

2
Забезпечити інформатизацію інших
закладів освіти 73 000 - 73 000

1 509 500 - 1 509 500

10.

(грн)

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

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

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

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



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість заходів з інформатизації од. розрахунок 26,00 - 26,00
Всього середньорічне число штатних од. штатний розпис 6,00 - 6,00
Середньорічне число штатних одиниць од. штатний розпис

6,00 - 6,00

1 Кількість централізованих бухгалтерій од. Звітність установ 1,00 - 1,00

2 продукту
Видатки на інформацію грн. кошторис 13 000,00 - 13 000,00

2
Кількість закладів, які обслуговує
централізована бухгалтерія

од. Звітність установ
21,00 - 21,00

3 ефективності
Середні витрати на один захід грн. розрахунок 500,00 - 500,00

3
Кількість закладів, які обслуговує один
працівник

од. розрахунок
4,00 - 4,00

4 якості
% виконання завдань з інформатизації відс. розрахунок 100,00 - 100,00

4
Рівень погашення кредиторської
заборгованості

відс. розрахунок
100,00 - 100,00

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



(підпис)

(підпис)

03.10.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Владислав ЦАПИК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 19-08-2022 N 52

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(1)(4)(2) (1) (1) (4) (2) (0) (9) (9) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 20 000

20 000 - гривень.
5.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закрн України " Про загальну середню освіту", Закон України "Про місцеве самоврядування в
Україні", рішення сесії сільської ради від 25.03.2021 року №74 про затверження Програми "Обравана дитина" на 2021-2025 роки, рішення сесії сільської
ради №553 від 15.02.2022р, рішення виконавчого комітету №191 від 11.08.2022року.

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері освіти

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 19.08.2022 14:32



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечити стимулювання  дітей до
творчої праці 20 000 - 20 000

20 000 - 20 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Підтримка талановитих дітей та обдарованої молоді, створення умов для самореалізації та розширенні їх соціального-правових гарантій

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Виявлення обдарованих дітей та заохочення їх до творчої праці

Завдання
Створення ефективної, дієвої системи виявлення та розвитку обдарованих дітей



1 Обдарована дитина 20 000 - 20 000

20 000 - 20 000

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1 Обсяг видатків грн. кошторис 20 000,00 - 20 000,00

2 продукту
Кількість дітей од. розрахунок 2,00 - 2,00

3 ефективності
Витрати на одну дитину грн. розрахунок 10 000,00 - 10 000,00

4 якості
Відсоток вчасного виконання заходів відс. розрахунок 100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

19.08.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Владислав ЦАПИК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 20-07-2022 N 47

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(1)(5)(1) (1) (1) (5) (1) (0) (9) (9) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 179 000

179 000 - гривень.
5.

Конституція України; Бюджетний кодекс України;Закон україни "Про освіту" від 05.09.2017року №2145 VІІІ; Постанова Кабінету Міністрів України від
12 липня 2017року №545 "Про затвердження Положення про Інклюзивно-ресурсний центр";  Наказ МФ, МОН України 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
26.08.2014р. №836, рішення виконавчого комітету №152 від 08.07.2022 року

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок коштів

місцевого бюджету

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 21.07.2022 16:05



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення діяльності "Інклюзивного -
ресурсний  цент" 179 000 - 179 000

179 000 - 179 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Забезпечення надання якісних освітніх та медико -психологічних послуг дітям з особливими потребами

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти, шляхов проведення комплексної психолого-
педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого -педагогічної допомоги з особливими освітніми потребамиі

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



- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1
Кількість інклюзивно -ресурсних центрів од. Звітність установ

1,00 - 1,00

1 Середньорічне число штатних од. штатний розпис 1,00 - 1,00

2 продукту

2
Кількість закладів, які обслуговуються
інклюзивно ресурсним цетром

од. Звітність установ
19,00 - 19,00

3 ефективності

3
Кількість закладів, які обслуговує одна
штатна одиниця

од. розрахунок
19,00 - 19,00

4 якості
4 Кількість дітей яким надано допомогу відс. розрахунок 100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

21.07.2022Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Владислав ЦАПИК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської ради



М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 12-05-2022 N 36

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(1)(5)(2) (1) (1) (5) (2) (0) (9) (9) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 931 800

931 800 - гривень.
5.

Конституція України; Бюджетний кодекс України;Закон україни "Про освіту" від 05.09.2017року №2145 VІІІ; Постанова Кабінету Міністрів України від
12 липня 2017року №545 "Про затвердження Положення про Інклюзивно-ресурсний центр";  Наказ МФ, МОН України 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
26.08.2014р. №836, рішення сесії сільської ради №528 від 23.12.2021 року "Про бюджет сільської територіальної громади на 2022рік"

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок освітньої

субвенції

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 27.05.2022 15:24



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення діяльності "Інклюзивного -
ресурсний  цент" 931 800 - 931 800

931 800 - 931 800

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Забезпечення надання якісних освітніх та медико -психологічних послуг дітям з особливими потребами

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти, шляхов проведення комплексної психолого-
педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого -педагогічної допомоги з особливими освітніми потребамиі

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



- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Середньорічне число штатних од. штатний розпис 5,00 - 5,00

1
Кількість інклюзивно - ресурсних центрів од. Звітність установ

1,00 - 1,00

2 продукту

2
Кількість закладів, які ослуговуються
інклюзивно-ресурсним центром

од. Звітність установ
20,00 - 20,00

3 ефективності

3
Кількість закладів, які обслуговує одна
штатна одиниця педпрацівників

од. розрахунок
20,00 - 20,00

4 якості

4
Кількість дітей яким надано допомогу в
порівнні з минулим роком

відс. розрахунок
100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Владислав ЦАПИК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської ради



27.05.2022

М. П.

Дата погодження

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 12-05-2022 N 36

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(2)(0)(0) (1) (2) (0) (0) (0) (9) (9) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 202 500

152 500 50 000 гривень.
5.

Конституція України; Бюджетний кодекс України;Постанова КМ України від 15.08.2011року№872 (із змінами) "Про затвердження Порядку організації
інклюзивного навчального навчання у загальноосвітніх навчальних закладах";  Наказ МФ, МОН України 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
26.08.2014р. №836, рішення сесії сільської ради №528 від 23.12.2021 року "Про бюджет сільської територіальної громади на 2022рік"

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання освіти за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим

бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими

освітніми потребами

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 27.05.2022 15:25



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення діяльності загальноовітніх
навчальних закладів 152 500 - 152 500

2

Забезпечення проведення капітального
ремонту, реконструкції та будівництва - - -

3

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування для
загальноосвітніх навчальних закладів

- 50 000 50 000

4
Забезпечення інформатизацію
загальноосвітніх навчальних закладів - - -

152 500 50 000 202 500

Забезпечення надання якісних освітніх послуг дітям особливими потребами

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти, шляхов проведення коимлексної психолого-
педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого -педагогічної допомоги з особливими освітніми потребамиі

Завдання
Надання додаткових освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами
Придбання обладнання і предмети довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів



10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг витрат на придбання обладнання і
предметів довгострокового користування

грн. кошторис

- 50 000,00 50 000,00

1
Кількість класів з інклюзивним
навчанням

од. мережа
18,00 - 18,00

2 продукту
Кількість одиниць придбаного
обладнання

од. Звітність установ
- 4,00 4,00

2
Середньорічна чисельність учнів в
інклюзивних класів

од. Звітність установ
20,00 - 20,00

3 ефективності
Середні витрати на одиницю придбаного
обладнання

грн. розрахунок
- 12 500,00 12 500,00

3 Витрати на одного учня грн. розрахунок 7 625,00 - 7 625,00

Усього

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

Результативні показники бюджетної програми:



4 якості

4
Кількість днів відвідування відс. Облік щоденного

відвідування учнів 100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

27.05.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Владислав ЦАПИК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 24-02-2022 N 17

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(2)(1)(0) (1) (2) (1) (0) (0) (9) (9) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 398 943

269 023 129 920 гривень.
5.

Конституція України; Бюджетний кодекс України;Постанова КМ України від 15.08.2011року№872 (із змінами) "Про затвердження Порядку організації
інклюзивного навчального навчання у загальноосвітніх навчальних закладах";  Наказ МФ, МОН України 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
26.08.2014р. №836, рішення сесії сільської ради №553 від 15.02.2022р.

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання освіти за рахунок залишку
коштів за субвенцією з державного

бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 01.03.2022 14:55



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Надання додаткових освітніх послуг
дітям з особливими потребами 269 023 - 269 023

2
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування - 79 920 79 920

3
Забезпечення інформатизацію
загальноосвітніх навчальних закладів - 50 000 50 000

269 023 129 920 398 943

10.

(грн)

Забезпечення надання якісних освітніх послуг дітям з особливими потребами

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти, шляхов проведення коимлексної психолого-
педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого -педагогічної допомоги з особливими освітніми потребамиі

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



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1 Обсяг  витрат на інформатизацію грн. кошторис - 50 000,00 50 000,00

1

Обсяг витрат на придбання обладнання і
предметів довгострокового користування

грн. кошторис

- 79 920,00 79 920,00

1
Кількість класів з інклюзивним
навчанням

од. мережа
18,00 - 18,00

2 продукту

2 Кількість заходів по інформатизації од. кошторис - 1,00 1,00

2
Кількість одиниць придбаного
обладнання

од. кошторис
- 4,00 4,00

2 Кількість учнів у інклюзивних класах од. Звітність установ 20,00 - 20,00
3 ефективності
3 Середні витрати на інформатизацію грн. розрахунок - 50 000,00 50 000,00

3
Середні витрати на одну одиницю
придбаного обладнання

грн. розрахунок
- 19 980,00 19 980,00

3 Середні витрати на одного учня грн. розрахунок 13 451,00 - 13 451,00
4 якості

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



4

Питома вага установ з інклюзивними
класами які забезпечені засобами
інформатизації

відс. розрахунок

- 100,00 100,00

4

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

відс. розрахунок

- 100,00 100,00

4

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

відс. розрахунок

100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

01.03.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Владислав ЦАПИК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 26-09-2022 N 74

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(3)(2)(3)(0) (3) (2) (3) (0) (1) (0) (7) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 850 000

850 000 - гривень.
5.

Конституція України; Бютний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ від 11.03.2022р. №252 "Деякі
питання та формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану"рішення сесії сільської ради від 28.03.2022року №44  про
затвердження Програми "Турбота" Тур`є -Реметівської сільської ради на 2022-2023 роки, рішення виконавчого комітету №45 від 28.03.2022 року,
рішення виконавчого комітету №211 від 12.09.2022 року.

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)Видатки, пов`язані з наданням

підтримки внутрішньо перемішеним
та/або евакуйованим особам у зв`язку із

введенням воєнного стану

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 03.10.2022 09:38



6.

N з/п
1
2

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Придбання матеріальних цінностей,
оплата послуг та виконання робіт 850 000 - 850 000

850 000 - 850 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та виконаня органами місцевого самоврядування провноважень в умовах воєного стану.

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цівільного захисту

Завдання
Придбання матеріальних цінностей, оплата послуг та виконання робіт

Забезпечення безпеки населення і територій



1 2 3 4 5

1 "Турбота" 850 000 - 850 000

850 000 - 850 000

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1 Обсяг видатків грн. кошторис 850 000,00 - 850 000,00

2 продукту

2
Кількість об`єктів  проведення поточного
ремонту

од. розрахунок
9,00 - 9,00

3 ефективності
3 Середні витрати на один об`єкт грн. розрахунок 94 444,00 - 94 444,00
4 якості
4 Рівень готовності одного об`єкту відс. розрахунок 100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

03.10.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Владислав ЦАПИК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської ради



{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 13-04-2022 N 26

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(5)(0)(6)(2) (5) (0) (6) (2) (0) (8) (1) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. -

- - гривень.
5.

Конституція України; Бютний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №770 ХХV від 18.06.1999року, наказ Міністерства молоді
та спорту України  №4393 від 23.11.2016року, рішення сесії сільської ради від 25.03.2021року №74 про затвердження Програми розвитку фізичної
культури і спорту Тур`є -Реметівської сільської ради на 2021-2025 роки, рішення сесії сільської ради №553 ВІД 15.02.2022 року

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)Підтримка спорту вищих досягнень та

організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в

регіоні

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 15.04.2022 10:58



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення розвитку фізичної культури
і спорту - - -

- - -

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Здїйснення фізкультурно- масової роботи серед населення підтримка спорту вищих досягнень, захо з регіонального розвитку фізичної культури та спорту та створення умов для занять фізичною культурою та спортом

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Вдосконалення системи фізичного виховання і спорту в Україні

Завдання
Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2025 роки



1 Культура і спорт 50 000 - 50 000

50 000 - 50 000

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1 Осяг видатків грн. кошторис - - -

2 продукту

2
кількість придбаного спортивного
інвентаря

од. розрахунок
- - -

2 кількість спортивних заходів од. розрахунок - - -
3 ефективності

3
Витрати на одиницю придбаного
спортивного інвентаря

грн. розрахунок
- - -

4 якості
Динамика кількості спортивних заходів відс. розрахунок

- - -

(підпис)

(підпис)

15.04.2022Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Владислав ЦАПИК
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської ради



М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 26-09-2022 N 74

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(8)(1)(1)(0) (8) (1) (1) (0) (0) (3) (2) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 850 000

850 000 - гривень.
5.

Конституція України; Бютний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня
2012 року №5403 -VI, Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Закарпатської області на 2022р.,рішення виконавчого
комітету №191 від 11.08.2022року, рішення виконавчого комітету №211 від 12.09.2022 року.

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків

стихійного лиха

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 03.10.2022 09:38



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2
3

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення діяльності захисних споруд

850 000 - 850 000

850 000 - 850 000

10.

(грн)

Приведення захисних споруд у придатність до використання, створення умов для ефективного використання сил та засобів цивільного захисту громадян.

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Захист життя дітей при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій

Завдання
Підвищення рівня готовності захисних споруд від надзвичайних ситуацій та воєнного характеру.
Створення, накопичення, збереження та щорічне оновлення матеріального резерву.
Створення сприятливих умов для функціонування захисних споруд.



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Заходи із запобігання та ліквідації 850 000 - 850 000

850 000 - 850 000

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1

Обсяг витрат на проведення поточного
ремонту та покращення матеріально -
технічної бази

грн. кошторис

850 000,00 - 850 000,00

2 продукту

2

Кількість об`єктів на проведення
поточного ремонту та покращення
матеріально - технічної бази

од. розрахунок

5,00 - 5,00

3 ефективності
3 Середні витрати на один об`єкт грн. розрахунок 170 000,00 - 170 000,00
4 якості

Готовність об`єктів відс. розрахунок 100,00 - 100,00

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Владислав ЦАПИК
(ініціали/ прізвище)

Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської ради



(підпис)

03.10.2022

М. П.

Дата погодження

(ініціали/ прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу Оксана ЛЕВКО

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


