
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 11 вересня № 126
«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:

1. По міській раді в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів на підставі рішення Виконавчого комітету Верхньодніпровської 
міської ради від 11.09.2019 року № 208 «Про внесення змін до рішення про міський 
бюджет на 2019 рік» затвердити паспорти по:

0611010 - Надання дошкільної освіти в сумі 20142,17148 тис. грн., в т.ч. 
загального фонду 19046,484 тис. грн. та спеціального фонду 1095,68748 тис.грн.,
2. Контроль за виконанням даногр^ез«щядження залишаю за собою.

Верхньодніпровський 
міський голова Л.Калініченко
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

Наказ

12.09.2019 року м.Верхньодніпровськ № 02
*.'Лро 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. № 
1‘467-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 
36.08.2014 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),
постанова Кабінету Міністрів України 
змін до Положення про формування, 
інформатизації», Закону Украї 
Інформатизації» та інших нор 
застосування ПМЦ

НАКАЗУЮ і

9 №440 «Про внесення 
аціональної програми 
ональну програму<3 омшм

/й спеціал іст з ю ридичних питань
санітарних питань Верхньодніпровської міської ради

ть

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 розпорядження 
Верхньодніпровського міського голови від 11.09.09.2019р. № 126 «Про 
внесення змін до розпорядження про затвердження паспортів бюджетних



програм на 2019 рік по міській раді» внести зміни до паспортів бюджетних 
програм, а саме по:

0611010 -  надання дошкільної освіти на загальну суму 20 142 171,48 
грн. в тому числі: сума по загальному фонду 19 046 484,00 грн., по 
спеціальному фонду 1 095 687,48 грн.
\  2. Головному бухгалтеру відділу з гуманітарних питань

Верхньодніпровської міської ради (Семенова І.А.) довести цей наказ до 
відповідальних працівників.

3. Цей наказ набирає чинності з дня підписання.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти у відділі з 

гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради на головного 
бухгалтера Семенову І.А.
і  •

Начальник відділу
/

\ /  І
С.В.Сєргєєва

З наказом ознайомлена: 
Головний бухгалтер
4 Р - - "

І.А.Семенова

З ОРИГІНАЛОМ
ціаяіст з ю ридичних питань
х питань Верхньодніпровської міської ради

/ /  МмиЦШШ’



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

& .4 % %
\  \  \

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 90/1 -ОД розпорядчий документ 

' рідділ з гуманітарних питань Верхньодніїфовської міської ради** ,

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження Верхньодніпровського міського голови № 126 від 11.09.2019 року

і .

2.

3 .

0600000
(код)

0610000
(код)

0611010

(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0 2 2 0  Надання дошкільної освіти

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 142 171,48 гривень, у тому числі загального фонду 19 046 484,00 гривень та

спеціального фонду- 1 095 687,48 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96)
Бюджетний Кодес України (закон від 08.06.2010 №2456-У1)
Закон України про дошкільну освіту (від 11.07.2001 №2628-111)
Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ міністерства освіти і науки україни від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Освіта".
Наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Рішення Верхньодніпровської міської ради від 14.12.2018 року №197-11/УІІІ "Про міський бюджет на 2019 рік";
Закон України "Про національну програму інформатизації";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 року №440 "Про всенення змін до положення про формування та виконання Національної програми інформатизації".

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2 Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку



\

7. Мета бюджетної програми 
Забезпечити надання дошкільної освіти

-----------------т~
№ з/п

----- 55----------------------------------------- *7------------------- Щ------------------- 3!------------------- й--------------------й------------------- й------------------- 1
Завдання’ Т "

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

та виховання дітей
18 960 784,00 1 095 687,48 20 056 471,48

2 Забезпечення виконання завдань (проектів) інформатизації 85 700,00 85 700,00
УСЬОГО 19 046  484,00 1 095  687,48 20  142 171,48

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

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

1 3 4 5
Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської міської обсднаної 
територіальної громади на 2018-2022рр. 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
з а т р а т 0 ,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. Штатний розпис 67,30 0,00 67,30

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

од. Штатний розпис 0,00 0,00 0,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 17,00 0,00 17,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 86,65 0,00 86,65

кількість дошкільних навчальних закладів од. Мережа установ 6,00 0,00 6,00
кількість груп од. Мережа установ 28,00 0,00 28,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 180,95 0,00 180,95
п р о д у к т у 0 ,00

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб Табель відвідування дітей 621,00 0,00 621,00
кількість дітей від 0 до 6 років осіб Статистична звітність, електронна 

черга, табель відвідування дітей
799,00 0,00 799,00



е ф е к т и в н о с т і 0,00
діто-дні відвідування днів Кошторис, розрахунок 65 949,00 0,00 65 949,00

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. Кошторис, розрахунок ЗО 609,25 1 739,98 32 349,23
я к о с т і 0,00

кількість днів відвідування од. Розрахунок 106,00 0,00 106,00

<! • <
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. г Розрахунок__________ 77,70 77,70Г ч • 1 ■ т 4. V  /  1 • Г7 т  т■

Начальник відідлу С.В.Сєргєева \ V <

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Верхньодніг'
(Назва

■ка рада
^оЛЬ'-фІнЙн^бвогр органу)
, „аГТК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Калініченко
(ініціали/ініціал, прізвище)


