
У К Р А Ї Н А
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Відділ освіти

і 33 12. Житомирська обл. м. Бердичів, ву.і. Садова. З 
тел: иач. (04143) 2-15-18. Р М К  4-22-94. гол. б\\г. 4-22-93 e-mail: ra>-osvita.brd Л  ukr.net

Н А К А З
11.09.2019 року № 98-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»;

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

програмної класифікації видатків та кредитування місііевих бюджетів (КЛКВКц
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

0611020 закладами ( в т.ч. школою-дигячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи
із позашкільної роботи з дітьми

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

Начальник відділу освіти

____ Делі у О.В.
Печатка

У іШту



затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 201 4 року 20 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 
20 грудня 201 8 року .V« 1 209)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  
Наказ/розпорядчий документ
____________Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевою бюджету)

1 1.09.2019 року N 98-заг.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000
(код)

0610000
(код)

______________________ Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
( найменування головного розпорядника)

Віддід освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

061 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(код) (К Ф К В К )  (найменування бюджетної проірами)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 348 936.89 гривень, у тому числі загального фонду - 1 348 936,89 гривень та спеціального фонду - 0.00 гривень.

1 Іідсгавн для виконання бюджетної програми:
Закон України ” 1 Іро державний бюджет України на 2019 рік":

5. - Вішення сесії Ьердичіської районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік": рішення сесії районної ради від 23.01.2019 року №440 "Про внесення змін до районною бюджету на 
2019 рік": рішення сесії районної ради від 1 8.04.2019 року №457 "1 Іро 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 "1 Іро внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"

6. 1 Іілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п 1 ],іль державної політики

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

Мета оюджс гної програми: Заосзпсчсння складання і надання кошторисної, звпноі. фшансоїин документації, фінансу ванни усі  анод р е н т і  згідно з затвердженими кошторисам п. забезпечення вереї п ія
7. центра. ’ зованої о господарс -кого обед утоку канни, іабезі іеченпя нереїд синя дії ей. що прожи гаю'] ь \ сільській міг юності, до злі адьнооеі і ні і.ч закладів освіті:
8. Завдання бюджетної програми



N 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
оJ Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних кош тів
гривень

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 1 348 936.89 0,00 1 348 936.89

Усього 1 348 936,89 0,00 1 348 936,89

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

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

Усього



*

1 1. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 о 4 5 6 7
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 1 1.00 0 11,00

О. В. Делі у______________________________
( ініціали/жнии.!. прпвищ е)

Т .(). Войцахівська



ЗЛ ТВГРДЖГТК)
Наказ Міністерства фінансів України 
2 6 серпня 2014 року X» 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 
20 грудня 2018 року ЛІ* 1209)

ЗА Т В К Р Д Ж РН О  
1 Іаказ/розіюрядчий документ
______________Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.09.2019 року N98-331-.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000
(код)

0610000
(код)

________________________ Відділ освіти бердичівської районної державної адміністрації
( найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
( найменування відповідального виконавця)

0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(код) (К Ф К В К ) (найменування Гжгджегноі програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 236 299.11 гривень, у тому числі загального фонду - 236 299.11 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 КМ У  від 2(3 лютого 2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зв 
змінами та доповненнями":
- 1 Іостанова КМ У  №1096 від 25.08.2004 року "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності зі змінами та доповненнями":
- Постанова КМ У  №373 від 23.03.201 1 року "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних 
навчальнихзакладів. вищих навчальних закладів 1-11 рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування зі змінами та доповненнями":
- 1 Іостанова К М У  №790 від 22.08.2005 року "1 Іро внесення змін та визнання такими, т о  втратили чинність, деяких постанов КМ У  з питані» оплати праці працівникам установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери зі змінами та доповненнями":
- Постанова КМ У  №524 від 1 1.05.201 1 року "1 Іитання оплати праці працівників установ, закладів та організації'! окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та 
доповненнями":
- І Іостанова К М У  №1073 від 30.09.2009 року "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек зі змінами та доповненнями":
- І Іостанова КМ У  №1073 від 30.09.2009 року "Про підвищення заробтнї плати працівникм бібліотек зі змінами та доповненнями":
- Рішення сесії районної ради від 04.07.201 9 року №465 "1 Іро внесення змін до районного бюджету на 2019 рік": Рішення сесії районної ради від 29.08.2019 року 
№486 "1 Іро 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 Залучити та забезпечити надання належних умов виховання дітей в у мовах позашкільної освіти

7.
8.

Мета бюджетної програми: Задушення та забезпечення надання належних у мов виховання дітей в умовах позашкільної освіти. 
Завдання бюджетної програми

N і /п Завдання

1 Надання позашкільної освіти позашкільними закладми освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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 належних умов виховання дітей в 
умовах позашкільної освіти 236 299.1 1 ().()() 236 299.11

Усього 236 299.1 1 0.00 236 299.1 1

10. 1 Іерелік місцевих / регіональних програм, що никоих іон,ся у складі бюджетної програми:
(гри)

N з/п 1 1 Іайменування місцевої / реї зональної прої рами Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього



Результат нині 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

середньорічне число посадових окладів (ставок) 
11еда го і і ч ио го персо нал у од. звіт по мережі 0 0 0

2 продукту
середньорічна кілі,кість дітей, які отримують 
позашкільну освіту осіб звіт по мережі 0 0 0

3 ефективності
виграні на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту грн. звіт по мережі 0 0 0

Начал,ник відділу освіти бердичівської районної державної адміністрації я м :# О. В. Де лі у_______________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.О. Войцахівська
(ініціаліі/ішціал, ирізвіїще)



і Л І В І  РД Ж Н ІК )
Накач Міністерсгва фінансів України 
26 серпня 201 А року .N1’ 826
(у редакції накачу Міністерства фінансів України від 
29 ірудня 201 8 року .V» 1 209)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ/розпорядчий документ
_____________ Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.09.2019 року N 98-заг.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

_____________________________  0600000______________________________  Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
( код) (найменування головного рочнорядника)

______________________________ 0610000______________________________  Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(ко.'і) (найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладми (в т .ч . школою- 
061 1020 0921 дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,

колегіумами
(код) ( К Ф К В К )  (найменування бюджетної нроірами)

О бсяг бюджетних призначень / бюджетних асиг нувань - 55 005 048.47 гривень, у тому числі загального фонду - 54 179 736.38 гривень та спеціального фонду - 
825 312.09 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України 'М іро державний бюджет України на 2019 рік":
- Ріш ення сесії Бердичіської районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік":
- Постанова К М У  від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження 1 Іорядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» зі 
з мінам и та доповне н н я м и»:
- Постанова К М У  №1096 від 25.08.2004р «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагог ічної діяльності зі змінами та доповненнями»;
- Постанова К М У 7 №  373 від 23.03.201 1р «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 
закладів, вищих навчальних закладів 1-11 рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування зі змінами та доповненнями»;
- Постанова КМ У 7 №790 від 22.08.2005р «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов К М У  з питань оплати праці працівникам установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери зі змінами та доповненнями»:
- Постанова КМ У 7 №524 від 1 1.05.20 1 1 р «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами та доповненнями»;
- Постанова К М У  №1073 від 30.09.2009р «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек зі змінами та доповненнями»;
- Ріш ення 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 201 9 рік"



6. 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

7. М ета бю; гжет мої про грам и: Забезпечення навчання послуг з загаїьної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
8. Завдання бюджетної програми

N 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

54 179 736,38 825 312,09 55 005 048,47

Усього 54 179 736,38 825 312,09 55 005 048,47

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

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

Усього



1 1. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 2) 4 5 6 7
1 затрат

кількість закладів (за ступенями ш кіл) од.
мережа шкіл 

розпорядження голови
7 0 7

кількість класів (за ступенями шкіл) од.
розпорядження голови 

РД А
53 0 53

кількість учнів од.
мережа шкіл 

розпорядження голови
596 0 596

середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педа гогі ч ного персон ал у

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 1 1.78
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 гри.
рішення с е с і ї№457 
від 18.04.2019 року

100 000.00 0.00 100 000.00

на одноразову допомогу дітям-сиротам, у зв’язку з 
досягненням 110 в нод іття

грн.
рішення сесії №457 
від 1 8.04.2019 року

1 8 100.00 0,00 18 100.00



/

на капітальний ремонт електроосвітлення Скраглівсько ї
з о ш

грн.
рішення сесії №457 
від 1 8.04.2019 року

0,00 45 600,00 45 600,00

на капітальний ремонт приміщення Солотвинської ЗО Ш грн.
рішення с е с і ї№457 
від 18.04.2019 року

0,00 15 073,15 15 073,15

співф інансування з місцевого бюджету грн.
рішення с е с і ї№457 
від 1 8.04.2019 року

0,00 453,00 453,00

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

грн.
рішення с е с і ї№457 
від 18.04.2019 року

0,00 97 900,00 97 900,00

на придбання музичного обладнання для М аркуш івсько ї 
ЗО Ш грн.

рішення сесії №457 
від 18.04.2019 року

0,00 35 000,00 35 000.00

співф інансування 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 
ГУятигірської ЗО Ш грн.

рішення сесії №457 
від 18.04.2019 року

0,00 22 509,94 22 509,94

співф інансування з місцевого бюджету грн.
рішення с е с і ї№457 
від 18.04.2019 року

0,00 676,00 676,00

субвенція з державного бюджету на закупівлю  
ком їїютерного обл ад нан н я

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 
"Н У11Г грн.

рішення с е с і ї№465 
від 04.07.2019 року

0.00 66 000,00 66 000,00

субвенція з державного бюджету на відрядження для 
п ід в и ще н н я к вал і ф і каці V грн.

рішення с е с і ї№465 
від 04.07.2019 року

7 700,00 0,00 7 700,00

співф інансування з місцевого бюджету грн.
рішення с е с і ї№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 З О Ш  1-111 
ступенів (будівля молодших класів))

грн.
рішення с е с і ї№465 
від 04.07.2019 року

0.00 350 000,00 350 000.00

співф інансування з місцевого бюджету грн.
рішення с е с і ї№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 
М ар ку ш і вс ь кої ЗО Ш  1-111 сту ненів

грн.
рішення сесії №465 
жід 04.07.2019 року

0.00 12 000,00 12 000.00

співфінансування з місцевого бюджету грн.
рішення с е с і ї№465 
від 04.07.2019 року

0,00 300,00 300,00

субвенція з державного бюджету на розвиток інтернету грн.
рішення с е с і ї№486 
від 29.08.2 )19 року 217 41 1,00 0,00 217 411,00



інша субвенція ч ( адківської сільської ради (на придбання 
продуктів харчування для дітей пільгової категорії 
Садківської 3( )111 М І ступенів)

грн.
рішення сесії №486 
від 29.08.2019 року

17 100,00 0,00 17 100.00

інша субвенція ч місцевого бюджету на оплату робіт по 
капі'тальном ремонту електроосвітлення Скраглівської 
ІО Н І 1-ІII ступенів)

грн.
рішення с е с і ї№486 
від 29.08.2019 року

0,00 1 1 000,00 11 000,00

на придбання музичного обладнання для М аркуш івсько ї 
ЗО Н І

грн.
рішення с е с і ї№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 с е с і ї№486 
від 29.08.2019 року

0.00 -1 776,00 -3 776.00

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

рішення с е с і ї№486 
від 29.08.2019 року

0.00 1 776,00 1 776.00

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 О. В. Делі у
( і н і шал и /і и і ц кіл, прпв и і ц с )

Т.О. Войцахівська
( ж ’.шали/мпцці::, прізвище)


