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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДАо 

ВІДДІЛ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

Наказ

24.04.2019 поку м.Верхньодніпровськ №37-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 Кабшету 
Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р (зізмшамивщгКОТ.гО1̂ р .К  
1467-р), наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. К.
«Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно- 
цінового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зам ін а  
віл 02 12 2014 р № 1194), наказом Міністерства фінансів України від 
М 08 2014 р № 836 (зі змінами від 30.09.2016 р № 860), наказом 
Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р
внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів №1181 від 29Л2Д01 Р0, 
наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2 р. - 
затвердження Методичних рекомендацій Щ°Д° з т Т Г з Ш т а ін ш тефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012р. )
нормативних актів, що регламентують застосування НМЦ

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

системі головного розпорядника коштів -  відділу з гуманітарних питащг 
Верхньодніпровської міської ради В розрізі кодів програмної класифікації 
зидатків та кредитування місцевих бюджетів на підставі 
Верхньодніпровської міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 
14 12.2018р. № 197-11А VIII затвердити паспорти бюджетних програмна 
рік та на підставі розпорядження міської ради від 18.04.2019р. № 42 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 44 904 822,44 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 43
366 677,00 грн., по спеціальному фонду 1 438 145,44 грн.;

0611010 -  надання дошкільної освіти на загальну суму 20 088 741,48 

грн. в тому числі: сума по загальному фонду 19 008 344,00 грн., по
спеціальному фонду 1 080 527,48 грн.;

0611090 -  надання позашкільної освіти позашкільними навчальними
закладами, заходи із позашкільної роботи з дітьми ** суму
4 379 224,50 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 4 366 7Ші,ии р .,
по спеціальному фонду 12 524,50 грн.;

0617321 -  будівництво освітніх установ та закладів на загальну суму 
40040,00грн. в тому числі: сума по загальному фонду 0,00грн., по 
спеціальному фонду 40040,00 грн.

3. Головному бухгалтеру відділу з гуманітарних питані 
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
С.В.Сєргєєва

З наказом ознайомлена: 
Головний бухгалтер ч п щ ,

Н.С.Касян
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ № 37-0 Д
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

Розпорядження міського голови від 18 квітня 2019 року №42

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

оьооооо

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

2.

3.

(код)

ибіииОи
(найменування головного розпорядника) 

?1дділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(код)

0611010 0910

(найменування відповідального виконавця) 

Надання дошкільної освіти

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначепь/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду -

20 088 871,48

(найменування бюджетної програми) 

гривень, у тому числі загального фонду 19 008 344,00 гривень та
1 080 527,48 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-VI)

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"

бю дж еП в^галузГ"О світа'\Н ^ ~ И : : рШ:зк Еід 10-Є7*2С17 №  992 "ПР° ствердж ення Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих
Е Я К Я Ч  К І Т  Л О  і .і' . ч о т  м г іг ,_ „

з^тшрдіпспця сгсладссих 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"______________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми_________________
№ з/п Ціль державної політики

. і^ ° Р є ;до.злежних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 
____________ Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку____________

7. Мета бюджетної програми 
Забезпечити надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

І
Завдання

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



9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

Усього

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

та виховання дітей
________УСЬОГО

19 008 344,00 

19 008 344,00 ~

1 080 527,48 

1 080 527.48 ~

20 088 871,48 

20 088 871.48

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

№ з/п 
*

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

_______________ гривень

Усього

і 2 3 4 5
Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської обєднаної 
територіальної громади на 2018-2022рр. 19 008 344,00 1 080 527,48 20 088 871,48

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ з/п

1

Показники

_______________ __________ затрат________________________
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 

персоналу

Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

7
0,00

67,30Штатний розпис 67,30
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 

оплати віднесених до педагогічного персоналу 
ередньорічне число игарних одиниць спеціалістів

0,00

середньорічне число штатних одиниць робітників 
кількість дошкіл.-нихнавчальних закладів 

кількість груп
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) 

продукту

од.

од.
од.
од.

- °д-
од.

Штатний розпис 0,00 0,00
Штатний розпис 
Штатний розпис 
Мережа установ

17,00 0,00
86,65 0,00
6,00

Мережа установ 
Штатний розпис

0,00
28,00 0,00
180,95 0,00

кількість дітей, іцо відвідують дошкільні заклади
кількість дітей від 0 до 6 років

осіб

осіб
Табель відвідування дітей 

Статистична звітність, електронна
621,00 0,00
799,00

0,00

17,00
86,65
6,00

28,00
180,95

621,00

799,00



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №37-ОД/ розпорядчий документ
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

Г г  С , с
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Розпорядження міського голови від 18 квітня 2019 року № 42

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

О600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

2 .

3.

(код)

0610000

(найменування головного розпорядника) 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(код)

0611020 0921

(найменування відповідального виконавця)

"їдкіш а загальне':’ середньої осгігп: загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою- 
ді-ітіг::::.: саднам, інтернатом при шкалі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами^ __________

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначгш,/5ізджетних асигнувала 44 804 822,44 гривень, у тому ітіслі загального фоиду 43 366 677,00

спеціального фонду- 1438 145,44 гривень.

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 задатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017р. №793 (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмне 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 Ціль державної політики

1 Забезпечення підвищення мотивації учнігччл сї молод* до поглибленого вивчення профілюючих дисциплін та задоволення їх потреб V професійному самовизначенні

7. Мста 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

і А Л . з



(

?т

№  з/п Н апрями використання бюджетних коштів Загальний фонд 

3

Спеціальний фонд

4

Усього

5
‘ 1 

1

2
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти

та виховання дітей ----------------
УСЬОГО _____ -

43 366 677,00 

43 366 677.0С

1 438 145,44 

1 438 145,44

44 804 822,44 

44 804 822.44

М?з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Д о в г о ст р о к о в а  програми розвитку о св іт и  В ер х н ь о д н іп р о в с ь к о ї о б 'є д н а н о ї 43 366 677,00 1 438 145,44 44 804 822,44

11. Результативні показники бюджетної програми

Начальник відідпу

■і



1. 0600000
*  _____________________

(код)

2. 0610000

(код)

3. 0611090

(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ №37-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

розпорядження міського голови від 18 квітня 2019 року № 42

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

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

0960

(КФКВК)

(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільна; освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначені /бюджетних асигнувань 4 379 224,50 гривень, у тому числі загального фонду 4 366 700,00 гривень та

спеціального фонду- 12 524,50 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про позашкільну освіту";
Наказ Міді: Гс 'сіва фінанси '  : -  лід 29.99. .2917 №"?7 "Н р: затЕср-хєхи
наказ Міністерства освіти ік:у:::і Укрнїіл. під 12.07.291" №??2 "Пре затверд:: 
бюджетів в галузі "Освіта";
Закон України від 23.11.2018 раку №252? VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Рішення сесії Есрхньодніпрсвс ксї м іськії рада: від 14.12.2918 роту №197-11/УНІ "Про міський бюджетна 2019 рік".

:::лг.д : егх програм н о ї класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
:::п Типового переліку бюджетних програм і результатискнх показників їх виконання для місцевих

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

№ з/п Ціль державної політики

1 ТЧг-патт?*» п *р>гг_рноу пол’тичи в галузі освіти: створення умов для гармонійного розвитку особисьості, задоволення дітей і підлітків у додатковій освіті, організація їх дозвілля.

2 Виявлення, розвито:: і підтримка юних талантів та обдаровань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва, формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадської
позиції.

3 Задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їй інтересів і здібностей.

7. Мета бюджетної програми
Задоволені" -стреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіті; з урахуванням їх віку та місчя проживання

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти



9. Напрями використання бюджетних коштів (
№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

гривень

Усього

1 2 3 4 5
1 Надання рівних можливостей дівчатам і хлопчикам у сфері отримання позашкільної

освітиО 4 366 700,00 12 524,50 4 379 224,50
УСЬОГО 4 366 700.00 12 524.50 4 379 224.50

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

№  з/п 
*

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

гривень

Усього

1 2 3 4 5
1 Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської міської обєднаної 

тештооіальної гоомади на 2018-2022т 4 366 700,00 12 524,50 4 379 224,50
Усього 4 366 700.00 12 524.50 4 379 224,50



г

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ №37 -ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Розпорядження міського голови від 18 квітня 2019 року №42

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ибООООО
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

2 .

3.

(код)

0610000

—  ” (найменування головного розпорядника)

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(код)

0617321 0443

(найменування відповідального виконавця) 

Будівництво освітніх установ та закладів

(код) (КФКВК)

40 040,00

(найменування бюджетної програми) 

гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та
1 . Обсяг бюджетних призначеиь/Осдд-.еиіих асигнувань 

спеціального фонду- 40 040,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України 
Бюджетний Кодекс України

: Г , ‘: ..Пр„ д е т : і лита,™ , , „ р . в а « ™ я  програмно-цільового » п * ,  спадання та
__ „ г, - - : Удрй' і и:  гід 19.07.2017 №992 "Пре затвердження

т ,.„ с„ сгс переліку бюджетних програм т і  результативних показників їх виконання для місцевих

7. Мета бюджетної програми 
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення.

Л Л ^  . .______ _ ________________ _______ _______________________ —-------------------------------------------------- -----

№ з/п 

1

Завдання

_______________Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів____________________ ________ _—



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Н апрям и використання б ю д ж ет н и х  кош тів Загальний ф он д С пеціальний ф о н д У сього

1 2 , 3 4 5

1
Роботи по проекту "Реконструкція системи теплопостачання е переведення на 

електооопалення КЗДО Х®8 "Золота рибка"
0,00 40 040,00 40 040,00

УСЬОГО 0,00 40 040,00 40 040,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. результативні 

№  з/п

показники ою дж етної ир ш р ам и

П оказники
О диниця

виміру
Д ж ерело інф орм ації Загальний ф онд С пеціальний ф онд У сього

1 2 П 3 4 5 6 7

затрат 0,00
Обсяг видатків на будівництво грн. зведений кошторис 0,00 40 040,00 40 040,00

' продукту 0,00
кількість об'єктів, які планується побудувати од. п к д 0,00 1,00 1,00

'... ’ ..... ефективності 0,00
.......... сгоелні витрати на будівництво одного об'-л.га грн. зведений кошторис 0,00 40 040,00 40 040,00

0,00
' ■’ ‘ 11 рівень готовності будівництва об'єкту відс. аналітичні дані 0,00 0,00 0,00

Начальник відідлу 

ПОГОДЖ ЕНО

1
ш 1-У
(пийІС)

С.В.Сєргєєва
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



ЗА ТВ Й  І Ю
Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

(

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ №37-ОД
Відділ згуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради ,

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Розпорядження міського голови від 18 квітня 2019 року № 42

і.

2.

иоООООО

П АСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ з гуманітарних питань В ерхньодніпровської м іської ради

(код)

ОЬІОООО

(найменування головного розпорядника) 

Відділ з гуманітарних питань В ерхньодніпровської м іської ради

3.

(код)

0617363

(код)

(найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійсненнії заходів щодо соціально-економічного розвитку 
_______________________________ окремих територій_________________________________ ________________________________________________________
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

і . ^5сяг бюджетних гірдзначень/бюджстніїх асигнувань 53 358,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 53 358,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Е ї ;дг .; Укрсіхл, ТСспсиг-уцЬ. Угсрд&н, нзиаз Мідістсрггзд фінансів Україні: від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів.___________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

№  з/п Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми
мета Забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів


