
УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Відділ освіти

Н А К А З
20.12.2019 року № 125-заг.

м.Бердичів
Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік 
у новій редакції

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08. 2014 року 
№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), рішення сесії 
районної ради від 14.12.2018 року №415 «Про районний бюджет на 2019 рік»; 
рішення сесії районної ради від 25.01.2019 року №440 «Про внесення змін до 
районного бюджету на 2019 рік»; розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 20.03.2019 №45 «Про внесення змін до районного бюджету на 
2019 рік»; рішення сесії районної ради від 18.04.2019 року №457 «Про внесення 
змін до районного бюджету на 2019 рік»; рішення сесії районної ради від
04.07.2019 року №465 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»; 
рішення сесії районної ради від 29.08.2019 року №486 «Про внесення змін до 
районного бюджету на 2019 рік»; рішення сесії районної ради від 26.09.2019 року 
№503 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»; рішення сесії 
районної ради від 01.11.2019 року №509 «Про внесення змін до районного 
бюджету на 2019 рік»; розпорядження голови райдержадміністрації від 16.12.2019 
року №219 «Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 
2019 рік»; рішення сесії районної ради від 20.12.2019 року №524 «Про внесення 
змін до районного бюджету на 2019 рік»;

*

НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

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

0611030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
0611170 Забезпечення діяльність інклюзивно-ресурсних центрів



0617321 Будівництво освітніх установ та закладів

2. Подавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до 
управління фінансів згідно форми в термін встановленим чинним законодавством.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ/розпорядний документ
____________Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2019 року N 125-заг.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000 Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
<код) (найменування головного розпорядника)

0610000 Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(код) {найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладми^в т.ч. школою-
0611020 0921 дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 56 604 924,47 гривень, у тому числі загального фонду - 55 810 412,38 гривень та спеціального фонду - 
794 512,09 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";
- Рішення сесії Бердичіської районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік";
- Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» зі 
змінами та доповненнями»;
- Постанова КМУ №1096 від 25.08.2004р «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності зі змінами та доповненнями»;
- Постанова КМУ № 373 від 23.03.2011р «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 
закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування зі змінами та доповненнями»;
- Постанова КМУ №790 від 22.08.2005р «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ з питань оплати праці працівникам установ, закладів та 

5. організацій окремих галузей бюджетної сфери зі змінами та доповненнями»;
- Постанова КМУ №524 від 11.05.2011р «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами та доповненнями»;
- Постанова КМУ №1073 від 30.09.2009р «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек зі змінами та доповненнями»;
- Рішення сесії районної ради від 23.01.2019 року №440 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"; розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 20.03.2019р. №45 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 18.04.2019 року №457 "Про внесення змін до районного 
бюджету на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 04.07.2019 року №465 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"; рішення сесії районної ради
від 29.08.2019 року №486 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 26.09.2019 року №503 "Про внесення змін до районного 
бюджету на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 01.11.2019 року №509 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"; розпорядження голови *
райдержадміністрації від 16.12.2019 року №219 "Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від
20.12.2019 року №524 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік";



Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1 Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

4

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

К з/п Завдання
1 Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти 
в денних загальноосвітніх закладах 55 810 412,38 794 512,09 56 604 924,47

Усього 55 810 412,38 794 512,09 56 604 924,47

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

N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість закладів (за ступенями шкіл) од.
мережа шкіл 

розпорядження голови 7 0 7

кількість класів (за ступенями шкіл) од.
розпорядження голови 

РДА
53 0 53

кількість учнів од.
мережа шкіл 

розпорядження голови 596 0 596

середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу од. звіт по мережі 94,2 0 94,22

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од. звіт по мережі 24,5 0 24,5

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. звіт по мережі 11,8 0 11,78
середньорічне число штатних одиниць робітників од. звіт по мережі 70,5 0 70,5

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. звіт по мережі 201 0 201

на придбання твердого палива грн. рішення сесії №457 
від 18.04.2019 року 100 000,00 0,00 100 000,00

на одноразову допомогу дітям-сиротам, у зв'язку з 
досягненням повноліття грн. рішення сесії №457 

від 18.04.2019 року 18 100,00 о о о 18 100,00



на капітальний ремонт електроосвітлення Скраглівської 
ЗОШ грн. рішення сесії №457 

від 18.04.2019 року 0,00 45 600,00 45 600,00

на капітальний ремонт приміщення Солотвинської ЗОШ грн. рішення сесії №457 
від 18.04.2019 року 0,00 15 073,15 15 073,15

співфінансування з місцевого бюджету грн.
рішення сесії №457 
від 18.04.2019 року 0,00 453,00 453,00

інкл. держ. підтримка особам з особливими освітніми 
потребами на придбання обладнання і предметів 
довгостроккового користування

грн.
рішення сесії №457 
від 18.04.2019 року 0,00 97 900,00 97 900,00

на придбання музичного обладнання для Маркушівської 
ЗОШ грн. рішення сесії №457 

від 18.04.2019 року 0,00 35 000,00 35 000,00

співфінансування з місцевого бюджету грн.
рішення сесії №457 
від 18.04.2019 року 0,00 1 100,00 1 100,00

на придбання предметів довгострокового користування 
П’ятигірської ЗОШ грн.

рішення сесії №457 
від 18.04.2019 року 0,00 22 509,94 22 509,94

співфінансування з місцевого бюджету грн.
рішення сесії №457 
від 18.04.2019 року 0,00 676,00 676,00

субвенція з державного бюджету на закупівлю 
комп’ютерного обладнання грн.

рішення сесії №465 
від 04.07.2019 року 0,00 121 500,00 121 500,00

субвенція з державного бюджету для закупівлі 
дидактичного матеріалу грн.

рішення сесії №465 
від 04.07.2019 року 0,00 63 310,00 63 310,00

субвенція з державного бюджету для закупівлі меблів 
”НУШ" грн.

рішення сесії №465 
від 04.07.2019 року 0,00 66 000,00 66 000,00

субвенція з державного бюджету на відрядження для 
підвищення кваліфікації грн. рішення сесії №465 

від 04.07.2019 року 7 700,00 0,00 7 700,00

співфінансування з місцевого бюджету грн.
рішення сесії №465 
від 04.07.2019 року 0,00 47 700,00 47 700,00

інша субвенція з обласного бюджету на забезпечення 
санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів 
загальної середньої освіти (Скраглівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (будівля молодших класів))

грн. рішення сесії №465 
від 04.07.2019 року

0,00 350 000,00 350 000,00

співфінансування з місцевого бюджету грн.
рішення сесії №465 
від 04.07.2019 року 0,00 35 000,00 35 000,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій. Придбання музичного обладнання для 
Маркушівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

грн. рішення сесії №465 
від 04.07.2019 року 0,00 12 000,00 12 000,00

співфінансування з місцевого бюджету грн. рішення сесії №465 
від 04.07.2019 року 0,00 300,00 300,00

субвенція з державного бюджету на розвиток інтернету грн. рішення сесії №486 
від 29.08.2019 року 217 411,00 0,00 217 411,00

* . _



інша субвенція з Садківської сільської ради (на придбання 
продуктів харчування для дітей пільгової категорії 
Садківської ЗОШ І-ІІ ступенів)

грн. рішення сесії №486 
від 29.08.2019 року 17 100,00 0,00 17 100,00

інша субвенція з місцевого бюджету на оплату робіт по 
калітальном ремонту електроосвітлення Скраглівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів)

грн. рішення сесії №486 
від 29.08.2019 року 0,00 11 000,00 11 000,00

4

на придбання музичного обладнання для Маркушівської 
ЗОШ грн. рішення сесії №486 

від 29.08.2019 року 0,00 -35 000,00 -35 000,00

співфінансування з місцевого бюджету грн. рішення сесії №486 
від 29.08.2019 року

0,00 -14 000,00 -14 000,00

співфінансування з місцевого бюджету грн.
рішення сесії №486 
від 29.08.2019 року

0,00 -1 776,00 -1 776,00

співфінансування з місцевого бюджету на закупівлю 
комп'ютерного обладнання грн.

рішення сесії №486 
від 29.08.2019 року

0,00 1 776,00 1 776,00

на харчування дітей 1-4 класів Малосілківської ЗОШ грн.
рішення сесії №503 
від 26.09.2019 року 9 000,00 0,00 9 000,00

на придбання продуктів харчування для учнів 1-4 класів 
(крім пільгової категорії дітей) Романівської 
загальноосвітньої школи

грн. рішення сесії №503 
від 26.09.2019 року 31 500,00 0,00 31 500,00

на харчування дітей 1-4 класів Гардишівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів грн. рішення сесії №503 

від 26.09.2019 року 7 000,00 0,00 7 000,00

на встановлення обладнання системи охорони грн. рішення сесії №503 
від 26.09.2019 року 47 000,00 0,00 47 000,00

2 ефективності 0,00 0,00 0,00
діто-дні відвідування дн. звіт по мережі 251,68 0 251,68

3 якості
кількість днів відвідування дн. звіт по мережі 150 0 150

Начальник відділу освіти Бердичівської районної державної адміністрації 

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Бердичівської районної державної адміністрації 
Начальник управління фінансів 
20.12.2019р .
Дата погодження

м. п.
шш і о  і

6 / 
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ПО*

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20Л 2.2019 року N 125-заг.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000 Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(код)

0610000
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

0611030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 669 692,00 гривень, у тому числі загального фонду - 669 692,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";
- Рішення сесії Бердичіської районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік";
- Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі 
змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ № 1096 від 25.08.2004р "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності зі змінами та доповненнями";

5. - Постанова КМУ № 373 від 23.03.2011р "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 
закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування зі змінами та доповненнями";
- Постанова КМУ № 790 від 22.08.2005р "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постано КМУ з питань оплати праці працівникам установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери зі змінами та доповненнями";
- Постанова КМУ № 524 від 11.05.2011р "Питаня оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ № 1073 від 30.09.2008р "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек зі змінами та доповненнями";
- Рішення сесії районної ради від 20.12.2019 року №524 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік";

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

N з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді



7. Мета бюджетної програми: Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Забезпечити надання загальної середньої освіти 
працюючій молоді 669 692,00 0,00 669 692,00

Усього 669 692,00 0,00 669 692,00

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

Ыз/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 б і  7
1 затрат

кількість закладів (за ступенями шкіл) од. звіт по мережі 1 0 1

кількість класів (за ступенями шкіл) од.
Розпорядження голови 

РДА від 05.09.2018 
року №234

5 0 5

середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічого персоналу од.

Розпорядження голови 
РДА від 05.09.2018 

року №234
4 0 4

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

Розпорядження голови 
РДА від 05.09.2018 

року №234
1 0 1

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од.
Розпорядження голови 

РДА від 05.09.2018 
року №234

5 0 5

2 продукту

чисельність учнів осіб
Розпорядження голови 

РДД від 05.09.2018 
року №234

75,00 0 75,00

3 ефективності

діто-дні відвідування

*

ДН.
Розпорядження голови 

РДА від 05.09.2018 
року №234

9 0 9

Начальник відділу освіти Бердичівської районної державної адміністрації 

ПОГОДЖЕНО: \  А с;
Управління фінансів Бердичівської районної державної адміністрації 
Начальник управління фінансів 
20.12.2019р .
Дата погодження

- Р п

О.В. Деліу _________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.О. Войцахівська _____________
(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ/розпорядчий документ

_________Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2019 року N 125-заг\

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000 Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(код)

0610000
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

0611150 0990
V

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 420 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 409 300,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік”;
- Рішення сесії Бердичіської районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік";
- Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі 
змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ № 1096 від 25.08.2004р "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності зі змінами та доповненнями";

 ̂ - Постанова КМУ № 373 від 23.03.2011р "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних
закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування зі змінами та доповненнями";
- Постанова КМУ № 790 від 22.08.2005р "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постано КМУ з питань оплати праці працівникам установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери зі змінами та доповненнями";
- Постанова КМУ № 524 від 11.05.2011р "Питаня оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями,
- Постанова КМУ № 1073 від 30.09.2008р "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек зі змінами та доповненнями";
- Рішення сесії районної ради від 18.04.2019 року №457 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 20.12.2019 року №524 
"Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік";

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

N з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти



7. Мета бюджетної програми: Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів в установах освіти.
8. Завдання бюджетної програми

N з/и Завдання

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 420 300,00 0,00 420 300,00

Усього 420 300,00 0,00 420 300,00

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

N з/и Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

Из/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд
*

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічого персоналу од. звіт мережі 7 0 7

Начальник відділу освіти Бердичівської районної державної адміністрації
о у \# /ч- лт /

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Бердичівської районної державної адміністрації 
Начальник управління фінансів 
20,12.2019р.
Дата погодження </м<> /&

О.В. Деліу
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.О. Войцахівська
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ/розпорядчий документ
__________Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2019 року N 125-заг.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000 Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(код)

0610000
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 593 421,89 гривень, у тому числі загального фонду - 1 593 421,89 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";
- Рішення сесії Бердичіської районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 23.01.2019 року №440 "Про внесення змін до районного бюджету на

5. 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 18.04.2019 року №457 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 04.07.2019 року №465 "Про 
внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 29.08.2019 року №486 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"; рішення сесії 
районної ради від 26.09.2019 року №503 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 01.11.2019 року №506 "Про внесення змін до 
районного бюджету на 2019 рік";рішення сесії районної ради від 20.12.2019 року №524 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік";

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

N з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, забезпечення ведення 
централізованого господарського обслуговування, забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти.

Мета бюджетної програми: Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, забезпечення ведення
7. централізованого господарського обслуговування, забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти.
8. Завдання бюджетної програми



і\‘ з/п Завдання

1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

2 Забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування
3 Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

і

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1 593 421,89 0,00 1 593 421,89

Усього 1 593 421,89 0,00 1 593 421,89

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

Ыз/п І Іайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього



[ 1. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6
1 затрат

кількість централізованих бухгалтерій од. звіт по мережі 1 0 1
середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 6 0 6
кількість груп централізованого господарського 
обслуговування од. звіт по мережі 1 0 1

число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 1 0 1
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 2,75 0 2,75

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 3,75 0 3,75

2 продукту
кількість закладів, які обслуговує централізована 
бухгалтерія од. звіт по мережі 11,00 0 11,00

Начальник відділу освіти Бердичівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Бердичівської районної державної адміністрації 
І Іачальник управління фінансів

О.В. Деліу _______________ _
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.О. Войцахівська__________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

4



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ/розпорядчий документ
_________ Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

20.12.2019 року N 125-заг.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000 Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(код)

0610000
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

ь

0611170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 626 360,00 гривень, у тому числі загального фонду - 626 360,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";
Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р. "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери"
Постанова КМУ №373 від 23.03.2011р. "Про встановлення надбавка педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 
закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування"
Постанова КМУ №10 від 11.01.2012р. "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
Наказ МО і науки України №557 від 26.09.2005р. "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників освіти"
Наказ Міністерства освіти України №102 "Про затверження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникіів освіти" зі змінами 

 ̂ 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 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі "Освіта" зі змінами
Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що 
можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
Рішення сесії Бердичівської районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 23.01.2019 року №440 "Про внесення
змін до районного бюджету на 2019 рік"; розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.03.2019р. №45 "Про внесення змін до районного бюджету
на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 18.04.2019 року №457 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 04.07.2019 року
№465 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 26.09.2019 року №503 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік";
рішення сесії районної ради від 20.12.2019 року №524 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік";



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

Из/п Ціль державної політики
1 Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п І Іапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими 
освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

626 360,00 0,00 626 360,00

Усього 626 360,00 0,00 626 360,00

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

(грн)
N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма підтримки та розвитку Комунальної установи 
"Інклюзивно-ресурсний центр" Бердичівської районої ради 
Житомирської області

626 360,00 0,00 626 360,00

Усього 626 360,00 0,00 626 360,00

*



11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1:

Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими 
освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

X

1 затрат
всього - середньорічне число штатних одиниць, у т.ч. од. штатний розпис 6 0 6
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис 1 0 1

спеціалістів од. штатний розпис 4,5 0 4,5
робітників од. штатний розпис 0,5 0 0,5

2 продукту

кількість дітей з особливими освітніми потребами од. інформаційна довідка 20 0 20

3 ефективність
кількість дітей, які обслуговує один працівник од. розрахункові дані 3,33 0 3,33

Начальник відділу освіти Бердичівської районної державної адміністрації 

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Бердичівської районної державної адміністрації 
їіа^аівник управлінця фінансів

Ч ^ є4 р п °^

ОБ. Деліу______________  •
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.О. Войцахівська________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

*



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ/розпорядчий документ
_______ Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

20.12.2019 року N 125-заг.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000 Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(код)

0610000
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 20 000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";

5. - Рішення сесії Бердичіської районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 18.04.2019 року №457 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 
рік"; рішення сесії районної ради від 01.11.2019 року №509 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік";рішення сесії районної ради від 20.12.2019 року №524 "Про внесення змін 
до районного бюджету' на 2019 рік";

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

N з/п Ціль державної політики
1 Забезпечити розвиток інфраструктури територій

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури територій
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечити розвиток інфраструктури територій

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Забезпечення розвитку інфраструктури територій 0,00 20 000,00 20 000,00

Усього 0,00 20 000,00 20 000,00



10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

•і
кількість об'єктів од.

рішення сесії районної 
ради від 18.04.2019 

року №457
0 1 1

Садківська ЗОНІ І-ІІ ступенів од.
рішення сесії районної 

ради від 18.04.2019 
року №457

0 1,00 1,00

2 ефективності

реконструкція вузла обліку газу для Садківської ЗОШІ-ІІ ступенів тис.грн.
рішення сесії районної 

ради від 18.04.2019 
року №457

0,00 25 000,00 25000,00

реконструкція вузла обліку газу для Садківської ЗОШ І-ІІ ступенів тис. грн.
рішення сесії районної 

ради від 01.11.2019 
року №509

0,00 30 000,00 30000,00

3 якості
освоєння коштів тис.грн. 0 55 000,00 55 000,00

Начальник відділу освіти Бердичівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Бердичівської районної державної адміністрації 
Начальник управління фінансів 
20.12.2019р.
Дата погодження

4


