
УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Верхньодніпровського МІСЬКОГО голови 

від 02 травня № 45
«Про внесення змін до розпорядження про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2019 рік по міській раді»,
Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2018 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 
29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з 
Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181), 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. №13) та інших нормативних актів, що 
регламентують застосування ПЦМ:

І.По міській раді в розрізі кодів програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів на підставі рішення Виконавчого комітету 
Верхньодніпровської міської ради від 02.05.2019 року № 94 «Про внесення 
змін до рішення про міський бюджет на 2019 рік» затвердити паспорти по: 

0611020 -  Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами в сумі 
44931,22546 тис. грн., в т.ч. загального фонду 43284,847 тис. грн. та 
спеціального фонду 1646,37846 тис. грн.,
2. Контроль за виконанням

Верхньодніпровський 
міський голова

рядження залишаю за собою.

Л.Калініченко

#



ВЕРХНЬОДНІПРО ВСЬКА МІСЬКА РАДАо 
ВІДДІЛ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

Наказ

06.05.2019 року м.Верхньодніпровськ №40-ОД

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, 
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: актів, що регламентують застосування 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/УІІЇ затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 
рік та на підставі розпорядження міської ради від 02.05.2019р. № 45 внести 
зміни до паспортів бюджетних програм 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 44 931 225,46 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 
43 284 847,00 грн., по спеціальному фонду 1 646 378,46 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 покласти у відділі з 

гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради на головного
бухгалтера Касян Н.С.

Начальник відділу Ф С.В.Сергеева

( ч*/

3 наказом ознайомлена: 
Г оловний бухгалтер 'П іл # Н.С.Касян



(
\

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 40-ОД
Відділ з гуманітарних пимтань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Розпорядження міського голови від 02 травня № 45

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 „ 0600000 Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(К°Д) (найменування головного розпорядника)

2  0610000 Відділ з гуманітарних 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________________________________________________________
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(код)

3. 0611020

(код)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 44 931 225,46 гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду- 1 646 378,46 гривень.

43 284 847,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України(Закон від 28.06.1996 №254к/96-вр)
Бюджетний Кодекс України (закон від 08.07.2010р. №2456-/9 зі змінами;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 №2629-VIII;
Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017р. №793 (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами); 
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
"Освіта" від 10.07.2017 №992.
Рішення Верхньодніпровської міської ради від 14.12.2018 року №197-11/УІІІ "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п '  ' Ц іль державної політики

1 Забезпечення підвищення мотивації учнівської молоді до поглибленого вивчення профілюючих дисциплін та задоволення їх потреб у професійному самовизначенні

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

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами



I .  Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
І Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної 

освіти та виховання дітей 43 284 847,00 1 646 378,46 44 931 225,46
У С Ь О Г О 4 3  284 847 ,00 1 64 6  3 7 8 ,4 6 44  931 2 2 5 ,4 6

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

№ з/п
— «і----------

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

гривень

Усього

і 2 3 4 5
Д о в г о ст р о к о в а  п р о гр а м а  р озв и тк у  осв іти  В ер х н ь о д н іп р о в сь к о ї о б ед н а н о ї 
т е р и т о р іа л ь н о ї гр о м а д и  на 2 0 1 8 -2 0 2 2 рр. 4 3  2 8 4  847 ,00 1 64 6  3 7 8 ,4 6 44 931 2 2 5 ,4 6

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

затрат
кількість закладів (за І-ІІ ступенями шкіл) од. Мережа 1,00 0,00
кількість класів (за І-ІІ ступенями шкіл) од. Мережа 9,00 0 00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу од. Штатний розпис 204,83 0,00 204,83

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 23,25 0 00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 95,00 0,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 323,08 0 00
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 

оплати віднесених до педагогічного персоналу од. Штатний розпис 32,50 0,00 32,50
кількість закладів (за І-ІІІ ступенями шкіл) од. мережа 4,00 0 00
кількість класів (за І-ІІІ ступенями шкіл) од. Мережа 73,00 0 00

продукту
кількість годин навчального плану годин тарифікація 3 669,50 0,00

наповнюваність класів осіб розрахунок 21,27 0,00
ефективності

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

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

:;̂ 0 5 2 5 Д І^ '

М.П.


