
УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Сектор освіти

Н А К А З
20.11.2020 року № 73-заг.

м.Бердичів
Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2020 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 20.12.2019 року №527 «Про районний бюджет на 2020 рік»; 
рішення сесії районної ради від 07.02.2020 року №547 «Про внесення змін до 
районного бюджету на 2020 рік»; рішення сесії районної ради від 24.03.2020 року 
№557 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»; рішення сесії 
районної ради від 26.06.2020 року №573 «Про внесення змін до районного 
бюджету на 2020 рік»; рішення сесії районної ради від 28.08.2020 року №597 
«Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»; розпорядження голови 
РДА від 21.09.2020 року №144 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 
рік»; рішення сесії районної ради від 15.10.2020 року №617 «Про внесення змін до 
районного бюджету на 2020 рік»; рішення сесії районної ради від 03.11.2020 року 
№618 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»; розпорядження 
голови РДА від 12.11.2020 року №165 «Про внесення змін до районного бюджету 
на 2020 рік»; рішення сесії районної ради від 19.11.2020 року №637 «Про 
внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»;

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

0611020
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
0611170 Забезпечення діяльність інклюзивно-ресурсних центрів



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



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

і. 06000.00

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Сектор освіти Бердичівської районної державної - 
адміністрації Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
< * 20.11.2020 року№ 73-заг

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Сектор освіти Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської 
області 02143005

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету') (код за ЄДРПОУ)

і

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету')

3. 0611020

Сектор освіти Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської 
області 02143005

1020

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (у тому числі з 

0221 дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

1820800000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 23 475 497,18 гривень, у тому числі загального фонду 23 253 104,18 гривень та

спеціального фонду- 222 393,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ,
1) Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік";
2) Ріш ення сесії Бердичівської районної ради від 20.12.2019 року №527 "Про районний бюджет Бердичівського району на 2020 р ік"; рішення сесії районної ради від
07.02.2020 року №547 "Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2020 рік"; рішення сесії районної ради від
24.03.2020 року №557 "Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2020 рік"; рішення сесії районної ради від
26.06.2020 року №573 "П ро внесення змін до-районного бюджету Бердичівського району на 2020 рік"; рішення сесії районної ради від
28.08.2020 року №597 "Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2020 рік"; розпорядження голови РДА від
21.09.2020 року №144 "Про внесення змін до районног о бюджету Бердичівського району на 2020 р ік"; рішення сесії районної ради від
15.10.2020 року №617 "Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2020 рік"; рішення сесії районної ради від
03.11.2020 року №618 "Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2020 рік"; розпорядження голови РДА від
12.11.2020 року №165 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»; рішення сесії районної ради від 19.11.2020 року №637 
«Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»;
3) Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 "П ро затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ зі зм
4) 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 дош кільних, позаш кільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних заклг
6) 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
7) Постанова КМ У №524 від 11.05.2011р «Питання оплати праці працівників установ, закладів та  організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами та  доповненнями»;
8) Постанова КМ У №1073 від 30.09.2009р «Про підвищ ення заробітної плати працівникам бібліотек зі змінами та доповненнями»;



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

№  з/п Ц іль державної політики

1 Забезпечити надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
3 Забезпечити надання підтримки дітей з особливими освітніми потребами в школах

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

8, Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

2 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

3 Забезпечити надання підтримки дітей з особливими освітніми потребами в школах

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

і Забезпечення надання послуг денними загальноосвітніми 
навчальними закладами

22 566 958,68 146 843,00 22 713 801,68

2 Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій 
молоді

503 145,50 503 145,50

3 Забезпечення надання підтримки дітей з особливими освітніми 
потребами в школах 183 000,00 75 550,00 258 550,00

УСЬОГО 23 253 104,18 222 393,00 23 475 497,18
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 показники бюджетної програми

№ з/п Показники
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 райдержадміпістрації 

від 05.09.2019р. №149
8 8

кількість класів (за ступенями шкіл) од.
мережа шкіл розпорядження 
голови райдержадміністрації 

від 05.09.2019р. №149
58 58

тсількість учнів од.
мережа шкіл розпорядження 
голови райдержадміністрації 

від 05.09.2019р. №149
650 650



середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу од. звіт по мережі 126,3 126,3

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

од. звіт по мережі 14,0 14,0

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. звіт по мережі 2,0 2,0
середньорічне число штатних одиниць робітників од. звіт по мережі 57,0 57,0

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. звіт по мережі 199,3 199,3

На оплату праці для педагогічних працівників
грн.

рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

18 149 200,00 18 149 200,00

На оплату праці для технічних працівників
грн.

рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

3 723 480,00 3 723 480,00

На придбання товарів для забезпечення діяльності 
установ освіти грн.

рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

160 000,00 160 000,00

На оплату послуг (крім комунальних)
грн.

рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

217 000,00 217 000,00

На оплату збору на забруднення
грн.

рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

3 000,00 3 000,00

На харчування учнів
грн.

рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

250 000,00 250 000,00

На оплату водопостачання та водовідведення
грн.

рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року 20 000,00 20 000,00

На оплату електроенергії
грн.

рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

450 000,00 450 000,00

На оплату природного газу
грн. рішення сесії №524 від 

20.12.2019 року
230 000,00 230 000,00

На придбання дров для опалення
грн.

рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року 391 940,00 391 940,00

На придбання вугілля для опалення
грн.

рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

108 060,00 108 060,00

На оплату праці для педагогічних працівників на 
проведення(надання) корекційно-розвиткових занять 
(послуг)

грн.
рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

117 780,00 117 780,00

На придбання спеціальних засобів корекції 
психофізичного розвитку грн.

рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

63 420,00 " 63 420,00

На надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету (видатки розвитку)

грн.
рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року 96 000,00 96 000,00



На придбання товарів для забезпечення діяльності 
установ освіти грн.

рішення сесії №547 від 
07.02.2020 року

38 200,00 38 200,00

На оплату послуг (крім комунальних)
грн.

рішення сесії №547 від 
07.02.2020 року

85 300,00 85 300,00

На оплату праці педагогічних працівників
грн. рішення сесії №557 від 

24.03.2020 року -915 800,00 -915 800,00

На придбання товарів для забезпечення діяльності 
установ освіти грн. рішення сесії №557 від 

24.03.2020 року 190 985,00 190 985,00

Залишок освітньої субвенції на оплату праці 
педагогічних працівників грн. рішення сесії №557 від 

24.03.2020 року
95 344;68 95 344,68

На оплату природного газу
грн. рішення сесії №557 від 

24.03.2020 року
-75 660,00 -75 660,00

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

грн.
рішення сесії №557 від 
24.03.2020 року 116 580,00 116 580,00

Співфінансування для забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

грн. рішення сесії №557 від 
24.03.2020 року 12 954,00 12 954,00

Співфінансування для забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

грн.
рішення сесії №573 від 
26.06.2020 року

■. 1 731,00 1 731,00

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

грн.
рішення сесії №573 від 
26.06.2020 року 15 578,00 15 578,00

На надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджегу (видатки розвитку)

грн. рішення сесії №573 від 
26.06.2020 року -27 800,00 -27 800,00

На оплату праці педагогічних працівників
грн.

рішення сесії №573 від 
26.06.2020 року 55 000,00 55 000,00

Перерозподіл субвенції на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами у закладах 
загальної середньої освіти на придбання спеціальних 
засобів корекції психофізичного розвитку

грн. рішення сесії №573 від 
26.06.2020 року

-16 200,00 -16 200,00

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

грн. рішення сесії №573 від 
26.06.2020 року -50 645,00 -50 645,00

На придбання товарів для забезпечення діяльності 
установ освіти грн. рішення сесії №573 від 

26.06.2020 року -48 302,00 -48 302,00

На оплату електроенергії
грн. рішення сесії №573 від 

26.06.2020 року
-50 000,00 -50 000,00



На оплату природного газу
грн. рішення сесії №573 від 

26.06.2020 року
-50 000,00 -50 000,00

На придбання вугілля для опалення в загальноосвітніх 
закладах Бердичівського району

грн. рішення сесії №573 від 
26.06.2020 року

-103 429,00 -103 429,00

На оплату послуг (крім комунальних)
грн.

рішення сесії №573 від 
26.06.2020 року -44 000,00 -44 000,00

Перерозподіл задишка освітньої субвенції на оплату 
праці педагогічних працівників грн. рішення сесії №573 від 

26.06.2020 року -92 857,68 -92 857,68

Перерозподіл задишка освітньої субвенції на 
втановлення пожежної сигналізації для Садківської ЗОШ 
І-ІІ ступенів

грн.
рішення сесії №373 від 
26.06.2020 року 45 907,68 45 907,68

Перерозподіл задишка освітньої субвенції на 
втановлення пожежної сигналізації для Романівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів

грн.
рішення сесії №573 від 
26.06.2020 року 46 950,00 46 950,00

На оплату праці для технічних працівників
грн.

рішення сесії №597 від 
28.08.2020 року

130 090,00 130 090,00

Перерозподіл коштів на придбання дров для опалення
гри.

рішення сесії №597 від 
28.08.2020 року -150 000,00 -150 000,00

Кошти на виплату дітям-сиротам та дітям позбавленого 
батьківського піклування, після досягнення 18-річного 
віку

грн. рішення сесії №597 від 
28.08.2020 року 19 910,00 19 910,00

Освітня субвенція з ДБ МБ на заробітну плату з 
нарахуваннями на оплату праці грн.

розпорядження голови РДА 
№144 від 21.09.2020 року

326 100,00 326 100,00

На оплату праці для педагогічних працівників на 
проведення(надання) корекційно-розвиткових занять 
(послуг)

грн. рішення сесії №617 від 
15.10.2020 року 18 000,00 18 000,00

Кошти субвенції (видатки розвитку)
ірн.

рішення сесії №617 від 
15.10.2020 року 7 350,00 7 350,00

Перерозподіл задишка освітньої субвенції на 
втановлення пожежної сигналізації для Садківської ЗОШ 
І-ІІ ступенів

грн.
рішення сесії №617 від 
15.10.2020 року -34 539,90

• -34 539,90

На харчування учнів
грн.

рішення сесії №617 від 
15.10.2020 року

-25 800,00 -25 800,00

-
На оплату водопостачання та водовідведення

грн.
рішення сесії №617 від 
15.10.2020 року -500,00 -500,00

На придбання бензокоси, масла, косильної головки, 
ріжучого полотна з долотоподібними зубцями та 
роутерів для Садківської ЗОШ І-ІІ ступенів

грн. рішення сесії №617 від 
15.10.2020 року 9 906,00 9 906,00

На оплату праці для педагогічних працівників
грн. рішення сесії №617 від 

15.10.2020 року 34 539,90 34 539,90

На харчування учнів
грн. рішення сесії №618 від 

03.11.2020 року
-25 000,00 -25 000,00

На придбання товарів для забезпечення діяльності 
установ освіти

грн. рішення сесії №618 від 
03.11.2020 року

-12 000,00 -12 000,00



Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа" на 
забезпечення дезінфікуючими захистами захисту 
учасників освітнього процесу в закладах загальної 
середньої освіти під час карантину

грн.
розпорядження голови РДА 
№165 від 12.11.2020 року 79 089,00 79 089,00

Перерозподіл планових показників на оплату послуг 
(крім комунальних)

грн. рішення сесії №637 від 
19.11.2020 року

-19 510,00 -19 510,00

На оплату електроенергії для ЗОНІ
грн.

рішення сесії №637 від 
19.11.2020 року

-90 000,00 -90 000,00'

Зміни до планового показника міжбюджетного 
трансферту, який був передбачений у вигляді переданої 
освітньої субвенції на утриманій Райківської вечірньої 
(змінної) загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів на 2020 
рік

грн.
рішення сесії №637 від 
19.11.2020 року -1 854,50 -1 854,50

2 Продукту

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, яким буде виплачуватися 
одноразова грошова допомога

осіб
Лист служби у справах дітей 

Бердичівської РДА 
Житомирської області

10,00 10,00

3 Ефективності

діто-дні відвідування ДН. звіт по мережі 269,23 269,23

4 Якості \
кількість днів відвідування ДН. звіт по мережі 175,00 175,00

Завідувач Сектору освіти Бердичівської районної 
державної адміністрації Житомирської області

ПОГОДЖЕНО:

І ї - Ш .
С -

(підпис)
О.В. Деліу

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.Є. Сульженко
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

і. 0600000

('.;од Програмної класифікації вида їків та 
кредитування місцевого бю;ркету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Сектор освіти Бердичівської районної державної 
адміністрації Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.11.2020 року №73-заг
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Сектор освіти Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської 
області 02143005

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0610000

(код Проірамної класифікації видатків та 
крсівпувашія місцевого бюджету)

з. 0611161

Сектор освіти Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської 
області

(найменування відповідального виконавця)

02143005

(кодмЄДРГЮУ)

1161

Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти

0990 1820800000

(код Програмної класифікації видатків ти (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціоііоиміої класифікації (найменулашія бюджетної програми згідно з Тгаювою програмною класнфікацісю . (код бюджету)
креднпвлмпя місцевого бюджету) кредитую пня місцевого бюджету) видатків пі кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджегних асигнувань 1 127 229,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 127 229,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1) Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік";
2) 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";
3) Постанова КМУ №і790 в і д  22.08.2005р «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ з питань оплати праці працівникам установ, закладів 
та організацій окремих галузей бюджетної сфери зі змінами та доповненнями»;
4) Постанова КМУ №'524 від 11.05.2011р «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами та доповненнями»;
5) Постанова КМУ № 545 від 12.07.2017р «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» зі змінами та доповненнями;
6) Рішення сесії Бердичівської районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік"; рішення сесії районної ради від 24.03.2020 року №>557 "Про внесення змін до районного бюджету 
Бердичівського району на 2020 рік"; рішення сесії районної ради від 26.06.2020 року №573 "Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на
2020 рік"; рішення сесії районної ради від 15.10.2020 року №617 "Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2020 рік"; рішення сесії районної ради від 
03.11.2020 року №618 "Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району па 2020 рік"; рішення сесії районної ради від 19.11.2020 року №637 «Про внесення змін 
до районного бюджету на 2020 рік»;

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

№  з/п - Ціль державної політики

1
Забезпечити складання і надання кошторисної, зЬпної, 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.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення 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.



8. Завдання бюджетної програми

№  3/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

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

1 2 3 4 5 1
і Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1 127 229,00 1 127 229,00

УСЬОГО 1 127 229,00 0,00 1 127 229,00
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 показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат

кількість централізованих бухгалтерій од. звіт по мережі 1 1

середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 6 6

кількість груп централізованого господарського 
обслуговування од. звіт по мережі 1 1

число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 1,0 1,0

середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 2,5 2,5

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 9,5 9,5

На оплату' праці працівників гри. рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

1 035 000,00 1 035 000,00

На придбання товарів для забезпечення діяльності 
установ

грн.
рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

7 900,00 7 900,00

На оплату послуг (крім комунальних) гри.
рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

12 000,00 12 000,00

На оплату збору на забруднення грн. рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

100,00 100,00



На оплату водопостачання та водовідведення грн.
рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

500,00 500,00

На оплату електроенергії Ірн. рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

15 000,00 15 000,00

На оплату природного газу грн. рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року

14 500,00 14 500,00

На проходження навчання з питань публічних закупівель грн. рішеній сесії №557 від 
24.03.2020 року

2 000,00 2 000,00

На оплату праці працівників грн. рішені« сесії №557 від 
24.03.2020 року

-23 000,00 -23 000,00

На оплату послуг (крім комунальних) . Грн.
рішеній сесії №573 від 
26.06.2020 року

3.500,00 3 500,00

Перерозподіл на оплату теплопостачання грн. рішення сесії №573 від 
26.06.2020 року

-200,00 -200,00

На оплату інших енергоносіїв та інших комунальних 
послуг

грн. рішення сесії №573 від 
26.06.2020 року

200,00 200,00

На проходження навчання з питань публічних закупівель грн. рішення сесії №617 від 
15.10.2020 року

500,00 500,00

На оплату праці працівників [рн. рішені« сесії №617 від 
15.10.2020 року

25 800,00 25 800,00

На оплату праці працівників централізованої бухгалтерії грн. рішення сесії №618 від 
03.11.2020 року

12 000,00 12 000,00

На оплату праці працівників централізованої бухгалтерії грн.
рішення сесії №637 від 
19.11.2020 року

30 912,00 30 912,00

Перерозподіл планових показників на придбані« товарів 
для забезпечення діяльності установ

грн. рішеній сесії №637 від 
19.11.2020 року

-41,00 -41,00

Перерозподіл планових показників на оплату 
електроенергії

грн.
рішення сесії №637 від 
19.11.2020 року

-9 300,00 -9 300,00

Перерозподіл планових показників на енергоносії та 
інших комунальних послуг

грн. рішення сесії №637 від 
19.11.2020 року

-48,00 \ -48,00

Перерозподіл планових показників на оплату збору на 
забруднення

грн. рішення сесії №637 від 
19.11.2020 року

-94,00 -94,00

2 Продукту

кількість закладів, які обслуговує централізована 
бухгалтерія од. ЗВІТ по мережі 11,00 11,00

кількість особових рахунків

од.

Додаток 6 до Порядку 
відкриття та закоиття 

рахунків у національній 
валюті в органах Державної 

казначейської служби 
України

42,00 42,00

3 Ефективності

кількість установ, які обслуговує 1 працівник од. розрахунково 1,16 1,16

Завідувач сектору освіти Бердичівської районної 
державної адмщістраціцЖитоьі и рської області

гфДЖ^Шія) о 2^>/'

ичівської 
мирської області

(підпис)
О.В. Деліу_________________________

(ініціали/ініціап, прізвище)

Л.Є. Сульженко____________________
(ініціали/ініціап, прізвище)

4



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

і. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Сектор освіти Бердичівської районної державної 
адміністрації Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.11.2020 року №73-заг
ПАСПОРТ к •

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Сектор освіти Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської 
області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143005
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

з. 0611170

Сектор освіти Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської 
області

(найменування відповідального виконавця)

02143005
(код за ЄДРПОУ)

1170

Забезпечення діяльності інклюзивно- 
ресурсних центрів

0990 1820800000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцсзого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 271 591,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 271 591,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1) Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік";
2) 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"
3) Постанова КМУ №373 від 23.03.2011р. "Про встановлення надбавка педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 
закладів І-І1 рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування"
4) Постанова КМУ №10 від 11.01.2012р. "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
5) Наказ МО і науки України №557 від 26.09.2005р. "Про впорядкуванні! умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників освіти"
6) Наказ Міністерства освіти України №102 "Про затверженпя Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами
7) Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
8) 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
9) 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
10) Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
11) Рішення сесії Бердичівської районної ради від 20.12.2019 року №527 "Про районний бюджет Бердичівського району на 2020 рік"; рішення сесії районної ради від
07.02.2020 року №547 "Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2020 рік"; рішення сесії районної ради від
24.03.2020 року №557 "Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2020 рік"; рішення сесії районної ради від
26.06.2020 року №573 "Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2020 рік"; рішення сесії районної ради від
19.11.2020 року №637 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»;



Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Створення умов для повноцінного і відповідного 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

№з/п
.

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

і Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими 
освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрів

1 271 591,00 1 271 591,00

УСЬОГО 1 271 591,00 1 271 591,00
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 показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат

всього - середньорічне число штатних одиниць, у т.ч. од. штатний розпис 6 6

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу од. штатний розпис 1 1

- спеціалістів од. штатний розпис 4,5 4,5

робітників од. штатний розпис 0,5 0,5



,
На оплату праці педагогічних працівників грн.

рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року 1 236 400,00 1 236 400,00

На придбання товарів для забезпечення діяльності 
установи

грн. рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року 4 400,00 4 400,00

На оплату послуг (крім комунальних) грн.' рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року 7 000,00 7 000,00

На оплату теплопостачання грн. рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року 4 500,00 4 500,00

На оплату водопостачання та водовідведення грн. рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року 500,00 500,00

На оплату електроенергії грн. рішення сесії №524 від 
20.12.2019 року 5 000,00 5 000,00

На оплату послуг (крім комунальних) грн. рішення сесії №547 від 
07.02.2019 року 5 000,00 5 000,00

На оплату теплопостачання грн. рішення сесії №557 від 
24.03.2020 року 1 502,00 1 502,00

На оплату водопостачання та водовідведення грн. рішення сесії №557 від 
24.03.2020 року 166,00 166,00

На оплату електроенергії грн. рішення сесії №557 від 
24.03.2020 року 4 042,00 4 042,00

На придбання товарів для забезпечення діяльності 
установи грн. рішення сесії №557 від 

24.03.2020 року 5 000,00 5 000,00

Перерозподіл на оплачу електроенергії грн. рішення сесії №573 від 
26.06.2020 року -350,00 -350,00

На оплату інших енергоносіїв та інших комунальних 
послуг

грн. рішення сесії №573 від 
26.06.2020 року 350,00 350,00

На придбання товарів для забезпечення діяльності 
установи

грн. рішення сесії №637 від 
19.11.2020 року -1 000,00 -1 000,00

На оплату електроенергії гри. рішення сесії №637 від 
19.11.2020 року -919,00 -919,00

2 Продукту

кількість дітей з особливими освітніми потребами
од. інформаційна довідка 50,00 50,00

3 Ефективності

кількість дітей, які обслуговує один працівник од. розрахункові дані 8,3 8,3

Завідувач Сектору освіти Бердичівської районної 
державної адміністрації Житомирської області

ПОГОДЖЕЩ

Бердичівської 
'^Житомирської області

(підпис) СУ

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

Л.Є. Сульженко___________________
(ініціали/ініціал, прізвище)


