
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

Наказ

31.01.2019 року м.Верхньодніпровськ №3

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм міському 
бюджету на 2019 рік головному 
розпоряднику -  відділу з гуманітарних 
питань Верхньодніпровської міської ради

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, 
проектом Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, 
концепцією реформування місцевих бюджетів, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р (зі 
змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р), наказом Міністерства фінансів України 
від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до 
впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами від 02.12.2014 р. № 1194), наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами від 30.09.2016 р № 860), 
наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 (із змінами 
внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 1181 від 29.12.2017 р.), 
наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 
ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. 313) та інших 
нормативних, що регламентують ПМЦ

НАКАЗУЮ:
1. По головному розпоряднику коштів та відповідальному виконавцю у 

системі головного розпорядника коштів -  відділу з гуманітарних питань 
Верхньодніпровської міської ради в розрізі кодів програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів на підставі рішення сесії 
Верхньодніпровської міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 
14.12.2018р. № 197-11/УІІІ затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 
рік, а саме по:

0611020 -  надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами на



загальну суму 39780884,68 грн. в тому числі: сума по загальному фонду
39671520.00 грн., по спеціальному фонду 109364,68 грн.;

0614030 -  забезпечення діяльності бібліотек на загальну суму 98303,50 
грн. в тому числі: сума по загальному фонду 96300,00 грн., по спеціальному 
фонду 2003,50 грн.;

0614060 -  забезпечення діяльності палаців і будинків культури, центрів 
дозвілля та інших клубних заходів на загальну суму 177270,00 грн. в тому 
числі: сума по загальному фонду 177200,00 грн., по спеціальному фонду
70.00 грн.;
3. Головному бухгалтеру відділу з гуманітарних питань Верхньодніпровської 
міської ради (Касян Н.С.) довести цей наказ до відповідальних працівників.

4. Цей наказ набирає чинності з дня підписання.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу С.В.Сергеева

З наказом ознайомлена: 
Головний бухгалтер Н.С.Касян



ЗАТВЕРДЖЕНО ґ
Наказ Міністерства фЬ. .їв України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.1 1.2018 20 18 року №  908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 31.01.2019 №2-J?
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0600000 Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Орган і питань освіти і науки

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0614060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 
закладів

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 177 270,00 гривень, у тому числі загального фонду - 177 200,00 гривень та

спеціального фонду- 70,00 У  гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456ЛТ/9 зі змінами; Наказ МФУ від 02.08.2010р. .V» 805"Про затвердження основних підходів до впровадження 
програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Розпорядження КМУ від 23.05.2007р. № 308-Р "Про схвалення Концепції реформування 
місцевих бюджетів"; Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI "Про культуру" зі змінами; Указ президента України від 21.03.2000р. № 485/2000 "Про державну підтримку клубних 
закладів" зі змінами; Наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх використання для місцевих бюджетів в галузі "Культури";Довгострокова цільова комплексна програма розвитку культури, фізичної культури та спорту 
Верхньодніпровської міської об'єднаноїтериторіальної громади на 2018-2022рр., затверджено рішенням Верхньодніпровської міської ради від 15.12.2017р. № 24-3/УНІ

6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми:

№  з/п Завдання

1 2

1 Забезпечення організації культу рного дозвілля населення і зміцнення культу рних традицій

р іЯ  - ft



8. Напрями використання бюджетних коштів: ) 1
НЕ!)

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

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6
1

Забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних 
традицій

177 200,00 70,00 0,00 177 270,00

У С Ь О Г О 177 200,00 70,00 0,00 177 270,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7 с
затрат 0,00

0 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1.25 0,00 1,25
0 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 1.50 0,00 1,50
0 кількість установ (усього), од. мережа 2,00 0,00 2.00
0 кількість установ (усього).у т.ч. будинків культури од. мережа 1,00 0,00 1,00
0 кількість установ (усього),V т.ч. клубів од. мережа 1.00 0,00 1,00
0 кількість гуртків од. звітність установи 6,00 0,00 6,00
0 середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 

персоналу од. штатний розпис 0,25 0,00 0,25 •

продукту 0,00
0 кількість відвідувачів-усього осіб звітність установи 2 120,00 / і 0,00 2 120.00
0 кількість відвідувачів-усього у т.ч. безкоштовно осіб звітність установи 2 120,00 0.00 2 120.00
0 кількість заходів, які забезпечують організацію культурного 

дозвілля населення од. звітність установи 195,00 0,00 195,00

ефективності 0,00
0 середні затрати на одного відвідувача грн. розрахунок 83,58 0,00 83.58
0 середні затрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 908,72 0,00 908,72

якості 0,00

0 динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно 
до фактичного показника попереднього періоду відс. розрахунок 100,00 0,00 100.00

Начальник відділу

Головний бухгалтер 

ПОГОДЖЕНО: 

Міський голова

г] С. В. Сергеева

(підпис) (ініціали і прізвище)

НІШлЛ ґ Н.С.Касян
/

(підпис)

Л.В.Калініченко

(ініціали і прізвище)

(підпис) (ініціали і прізвище)



( ЗАТВЕРДЖЕНІ
Наказ Міністерс'і^- фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року №  908)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ від З Е01.2019 №2
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника) 

питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою- 
0921 дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
____________ _________  колегіумами______________________________________________________________________________________
ФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 39 780 884,68 гривень, у тому числі загального фонду - 39 671 520,00 гривень та

спеціального фонду- 109 364,68 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-/9 зі змінами;Закон України про освіту;Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних 
підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконанян місцевих бюджетів" зі змінами;Наказ МОН України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов 
оплати праці працівників бюджетних уезанов"; Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава", 
Розпорядження КМУ від 23.05.2007р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 № 1467-р);Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, 
складання та виконання бюджетних програм (зі змінами від 30.09.2016 № 860);Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 (із зміанми внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 1181 
від 29.12.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ МФУ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм"(зі змінами від 12.01.2012 № 13)

0600000 Відділ з гуманітарних

2.
(КТПКВК МБ)

0610000

(КТПКВК МБ)

0611020

Відділ з гуманітарних

(КТПКВК МБ)

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

7. Завдання бюджетної програми:

№  з/п Завдання

1 2

1 Забезпечити створення належних умов та надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами



8. Напрями використання бюджетних коштів:
( Ф " )

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

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечити створення належних умов для надання послуг із загальної середньої освіти в 

денних загальноосвітніх навчальних закладах 39 671 520,00 109 364,68 0,00 39 780 884,68

У С Ь О Г О 39 671 520,00 109 364,68 0,00 39 780 884,68

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
_____________________________________________ ________________________________________________.__________________________________________(гри)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№  з/п , Показник - (  (. Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

9.00
0

персо од. Ні іп. •> . і'- діис 2 0 4 . 8 3 ^ £ # 0.00 204.83
Г) сер ЧИ- "Є Ч ІОІІМ- і" •ІІПЛІСТІї 0,00 23,25

П І К І В Штаї 95,00 .1)0

_  1.........  .... 1 її,та і г.м\ ......пЛ 1 ‘Д. іи-гаї .і р, :ніс | "7.08 323,0*8

»
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 

оплати віднесених до педагогічного персоналу од. Штатний розпис 32,50 0,00 32,50
■складів (за І-ІІІ ступенями шкіл) од. мережа 4,00 0,00 4,00

.п. мі. класів <за І-ІІІ сгу.ісі ом шкіл) од. Мережа 73,00 0.00 73.00
продукті V 0,00

0 кількість годин навчального плану годин тарифікація 3 669,50 0.00 3 669,50
0 наповнюваність класів осіб розрахунок 21,27 0.00 21,27

ефективності 0,00
0 діто-дні відвідування днів розрахунок 340 320,00 0,00 340 320,00

якості 0,00
0 кількість днів відвідування днів розрахунок 160,00 0,00 160,00

Начальник відділу

Головний бухгалтер 

ПОГОДЖЕНО: 

Міський голова

/  С.В.Сєргєева

(підпис) Ц (ініціали і прізвище)

Н і л Н.С.Касян

(підпис)
/

Л.В.Калініченко

(ініціали і прізвище)

(підпис) (ініціали і прізвище)



( ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 Ф. 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ від 31.01.2019 №2
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0600000 Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

2.

(КТПКВК МБ) 

0610000 Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника)

3

(КТПКВК МБ)' 

0614030 0824

(найменування відповідального виконавця) 

Забезпечення діяльності бібліотек

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 98 303,50 гривень, у тому числі загального фонду - 96 300,00 і /  гривень та

спеціального фонду- 2 003,50 - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.20І0р. № 2456-УІ/9 зі змінами; Наказ VIФУ від 02.08.2010р. № 805"Про затвердження основних підходів до впровадження 
програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Розпорядження КМУ від 23.05.2007р. № 308-Р "Про схвалення Концепції реформування 
місцевих бюджетів"; Закон України від 14.12.2010р. № 2778-У1 "Про культуру" зі змінами; Закон України від 27.01.1995р. № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну систему" зі 
змінами; Постанова КМУ від 30.05.1997р. № 510 "Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні" зі змінами; Наказ МФУ, 
Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. X» 1150/41"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх використання для 
місцевих бюджетів в галузі "Культури"________________________________________________________________________________________________________________________________

, . ,  Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються,6. Мета оюджетної програми: . •зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками____________________________________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

і 2

1
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу .



8. Напрями використання бюджетних коштів: ) (грн)
О

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

І 2 3 4 5 6

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для 
повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому 
розвитку громадян, комплектування та зберігаггя бібіліотечних фондів, їх облік, контроль 
за виконанням.

96 300,00 2 003,50 0,00 98 303,50

У С Ь О ГО 96 300,00 2 003,50 0,00 98 303,50

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

0 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00
0 кількість установ - усього од. ■мережа 1.00 0,00 1,00
0 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00

продукту 0,00
0 число читачів тис.чол. звітність установ °.35 . 0,00 0,35
0 бібліотечний фонд тис. грн. звітність установ 24,85 А(>.ЗІ7/ 0,00 24,85
0 поповнення бібліотечного фонду тис. примірників звітність установ 0.10 0.00 0.10
0 бібліотечний фонд тис. примірників звітність установ 4Л2 g 0.00 4,02
0 поповнення бібліотечного фонду тис. грн. звітність установ 2,00 0,00 2,00
0 списання бібліотечного фонду • тис. грн. звітність установ 0,37 0.00 0,37
0 тис. примірників звітність установ 1.40 0,00 1.40
0 кількість книговидач од. звітність установ 10,04 0,00 10.04

ефективності 0,00
0 кількість книговидач на 1 працівника (ставку) од. розрахунок 10,04 0,00 10,04
0 середні затрати на обслуговування 1 читача грн. розрахунок 280.86 0.00 280,86
0 середні витрати на придбання 1 примірника книжок грн. розрахунок 20,00 0,00 20,00

якості 0,00
0 динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді 

відповідно до фактичного показника попереднього періоду
відс. розрахунок 111,00 0,00 111,00

0 динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду

відс. розрахунок 100,10 0,00 100,10 •

Начальник відділ №

7
.
/ С.В.Сєргєєва

:
Головний бухгалтер 

ПОГОДЖЕНО: 

Міський голова

Н.С.Касян

(ініціали і прізвище)

Л.В.Калініченко
(підпис) (ініціали і прізвище)


