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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21 лютого 2020 року №65-од

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
0615031

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради

02143956

1.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0615031

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради

02143956

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0615031

5031

0810

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

3.

4.
5.

Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячоюнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

11202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -3 594 905 гривень, у тому числі загального фонду -3 586 630 гривень та спеціального
фонду -8 275 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про освіту»,Закон України "Про фізичну
культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ, Закон України "Про охорону дитинства" №2402-111 від 26.04.2001 року, спільний наказ
Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. №736/902/758 "Про
затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами"; Закон України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 294-IХ; рішення Знам'янської міської ради від 10 січня 2020 року № 2325 "Про
бюджет міста Знам'янка на 2020 рік", рішення Знам'янської міської ради від 12 лютого 2020 року №2371 "Про внесення змін до рішення
міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік".
6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п
Ціль державної політики
1. Визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напряму гуманітарної політики держави
2. Визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя
Визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян
3.
та позитивного міжнародного іміджу держави
4.

Забезпечення гуманістичної спрямованості та пріоритету загальнолюдських цінностей, справедливості, взаємної поваги та гендерної рівності

5.

Гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури і спорту
Забезпечення безпеки життя та здоров'я осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, учасників та глядачів спортивних і фізкультурнооздоровчих заходів
Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп
Утвердження етичних та моральних цінностей фізичної культури і спорту
Створення умов для соціального та правового захисту громадян у сфері фізичної культури і спорту
Забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;
Забезпечення різноманітності, високої якості та доступності фізкультурно-спортивних послуг для громадян
Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту
Забезпечення доступу осіб з інвалідністю до спортивних споруд
Заохочення благодійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту
Орієнтування на сучасні міжнародні стандарти у сфері фізичної культури і спорту, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим
досвідом у цій сфері

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
7.

Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та
молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8.

Завдання бюджетної програми

N з/п
Завдання
1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Напрями використання бюджетних коштів

N з/п
1
1.

10.

Загальний фонд Спеціальний фонд

2
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей
дитячо-юнацькими спортивними школами
Усього

Усього

3

4

5

3 586 630

8 275

3 594 905

3 586 630

8 275

3 594 905

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

N з/п
1
1.

2
Міська програма «Обдарована молодь - запорука розвитку територіальної громади
міста Знам’янка» на 2019-2020 роки
Усього

11.
N з/п
1
1

Загальний фонд Спеціальний фонд
3

Усього

4

5

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

Результативні показники бюджетної програми:
Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього

2
3
4
5
6
7
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
затрат

2

3

кількість комунальних дитячо- од.
юнацьких спортивних шкіл,
видатки на утримання яких
здійснюються з бюджету

рішення сесії Знам'янської міської
ради від 18 лютого 2011 року №132
"Про створення позашкільних
навчальних закладів нового типу
відповідного профілю при відділ
освіти виконавчого комітету
Знам'янської міської ради" (зі змінами)

обсяг витрат на утримання
комунальних дитячоюнацьких спортивних шкіл,
видатки на утримання яких
здійснюються з бюджету

кошторис на 2020 рік

грн.

1

3 586 630

кількість штатних працівників од.
комунальних дитячоюнацьких спортивних шкіл,
видатки на утримання яких
здійснюються з бюджету

штатний розпис на 2020 рік,
тарифікаційні список на 2019-2020
роки

у тому числі тренерів

тарифікаційні список на 20192020роки

од.

1

8 275

3 594 905

29,75

29,75

14,25

14,25

425

425

150

150

продукту
середньорічна кількість учнів
комунальних дитячоюнацьких спортивних шкіл,
видатки на утримання яких
здійснюються з бюджету

осіб

кількість учнів комунальних
дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, видатки на утримання
яких здійснюються з
бюджету, що взяли участь у
регіональних спортивних
змаганнях

Рішення виконавчого комітету
Знам'янської міської ради від 30
серпня 2018 року № 238 "Про
затвердження мережі закладів
дошкільної, загальної, середньої,
позашкільної освіти міста на 2018/2019

осіб

календар регіональних спортивних
змагань

ефективності

середні витрати на утримання
однієї комунальної дитячоюнацької спортивної школи,
видатки на утримання якої
здійснюються з бюджету, з
розрахунку на одного
працівника, грн.;

грн.

розрахунково (обсяг витрат / кількість
працівників)

128093,9

середньомісячна заробітна
плата працівника дитячоюнацької спортивної школи,
видатки на утримання якої
здійснюється з бюджету

грн.

розрахунково (обсяг видатків на
оплату праці/ кількість працівників
)/12 міс

7609,31

середні витрати на навчальнотренувальну роботу у
комунальних дитячоюнацьких спортивних
школах, видатки на
утримання яких здійснюються
з бюджету, у розрахунку на
одного учня

грн.

розрахунково (обсяг витрат / кількість
учнів)

8439,1

грн.

розрахунково (обсяг витрат на участь в
регіональниз змаганнях / кількість
учнів які будуть брати участь в
регіональних змаганнях)

848

осіб

протоколи змагань

82

середні витрати на
забезпечення участі одного
учня комунальних дитячоюнацьких спортивних шкіл,
видатки на утримання яких
здійснюються з бюджету, у
регіональних спортивних
змаганнях
4

278,15

128372,05

7609,31

19,47

8458,57

848

якості
кількість учнів комунальних
дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, видатки на утримання
яких здійснюються з
бюджету, які здобули призові
місця в регіональних
спортивних змаганнях

0

82

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21 лютого 2020 року №65-од
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0611170

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради

02143956

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0611170

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради

02143956

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0611170
3.

4.

1170

0990

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної (код Функціональної класифікації видатків
кредитування місцевого бюджету)
класифікації видатків та та кредитування бюджету)
кредитування місцевого
бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивноресурсних центрів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

11202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 700086,0 гривень, у тому числі загального фонду -700086,0 гривень та
спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 №651XIV; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.01 №2628-111; Кодекс законів про працю, Закон України «Про позашкільну освіту» від
22.06.2000р. № 1841-ІІІ; ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; рішення виконавчого комітету Знам'янської міської
ради від 31.05.2018р. №159 "Про створення Інклюзивно-ресурсного центру та ліквідацію міської психолого-медико-педагогічної консультаціїї
відділу освіти", Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 294-ХI; рішення Знам'янської міської
ради від 10 січня 2020 року № 2325 "Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік", рішення Знам'янської міської ради від 12 лютого 2020 року
№2371 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік".

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21 лютого 2020 року №65 -од
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
0611162

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради

02143956

1.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0611162

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради

02143956

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

11202100000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

3.

(код Типової програмної
(код Функціональної класифікації видатків
класифікації видатків та
та кредитування бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 30 770 гривень, у тому числі загального фонду -30 770 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99
№651-XIV; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.01 №2628-111; Кодекс законів про працю,Закон України «Про фізичну культуру і
спорт» від 24.12.1993 № 3808 - ХІІ; Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841-ІІІ; Закон України «Про фізичну
культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808 – ХІІ, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи" від 26.01.2011р. № 59, Положення про
групи по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти, Закон України “Про Державний
бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року №294-ІХ; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"; рішення
Знам'янської міської ради від 10 січня 2020 року № 2325 "Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік", рішення Знам'янської міської ради від 12
лютого 2020 року №2371 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020
рік".

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики

1.

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7.

Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
8.

Завдання бюджетної програми

N з/п
Завдання
1. Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1
1.

Напрями використання бюджетних коштів
2
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
Усього

10.

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

30 770

0

30 770

30 770

0

30 770

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
Міська цільова комплексна програма розвитку закладів освіти міста на 2019-2021
роки
Усього

3

4

5

1

11.

Результативні показники бюджетної програми:

9 050

0

9 050

0

9 050
9 050

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21 лютого 2020 року №65-од
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
0611090

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради

02143956

1.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0611090

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради

02143956

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611090

1090

0960

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

11202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 128 256 гривень, у тому числі загального фонду -5 128 256 гривень та спеціального
фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841ІІІ; ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", спільний наказ
Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. №736/902/758 "Про
затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами", Закон України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 294-IХ; рішення Знам'янської міської ради від 10 січня 2020 року № 2325 "Про бюджет міста
Знам'янка на 2020 рік", рішення Знам'янської міської ради від 12 лютого 2020 року №2371 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня
2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
4.

N з/п
Ціль державної політики
1. Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти
2. Визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти
3. Створення нормативно-правової бази для подальшого розвитку позашкільної освіти

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Встановлення правових засад діяльності закладів позашкільної освіти
Визначення основних напрямів, змісту і форм освітнього процесу в закладах позашкільної освіти;
Визначення прав та обов'язків учасників освітнього процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про позашкільну
освіту
Створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти
Ррегулювання відносин між органами державної влади і закладами освіти, установами та організаціями, які визначають зміст, форми і методи
позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів
Створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів закладів позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
8.

Завдання бюджетної програми

N з/п
Завдання
1. Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1
1.

10.

Напрями використання бюджетних коштів
2
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання
позашкільної освіти
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

5 128 256

5 128 256

5 128 256

0

5 128 256

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

N з/п
1
1
2

Найменування місцевої / регіональної програми
2
Міська програма оздоровлення і відпочинку дітей на 2018-2021 роки
Міська програма "Обдарована молодь - запорука розвитку
територіальної громади міста Знам'янка на 2019-2020 роки"
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

53 900

0

53 900

5 000

0

5 000

53 900

0

53 900

11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

1

2

1

2

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

3
4
5
6
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

затрат
кількість закладів ( за
напрямами діяльності
гуртків та місцем
розташування)
всього середньорічне число
ставок / штатних одиниць ,
у т.ч.
педагогічного персоналу
адмінперсоналу, за
умовами оплати віднесених
до педагогічного персоналу
спеціалістів
робітників
продукту
середньорічна кількість
дітей (хлопців/дівчат), які
отримують позашкільну
освіту у т.ч за напрямками
діяльності гуртків
художньо-естетичний
напрямок (хореографічний
відділ)
вокально-хоровий відділ
декоративно-прикладний
відділ
гуманітарний напрямок
науково-технічний
напрямок

од.

од.

рішення сесії Знам'янської
міської ради від 18 лютого
2011 року №132 "Про
створення позашкільних
навчальних закладів нового
типу відповідного профілю
при відділ освіти
штатний розпис,
тарифіукаційні списки
ЦДЮТ

од.
од.

од.
од.
од.

од.

од.
од.
од.
од.

Рішення виконавчого
комітету Знам'янської
міської ради від 29
серпня 2019 року №
202 "Про затвердження
мережі закладів
дошкільної, загальної,
середньої,
позашкільної освіти
міста на 2019/2020
навчальний рік"

Усього
7

1

1

44,611

44,611

22,778

22,778

8,833

8,833

2
11

2
11

1115

1115

345

345

165

165

321

321

116

116

153

153

3

од.
турисько-краєзнавчий
напрямок
кількість заходів з
позашкільної роботи
кількість дітей залучених у
заходах
ефективності

середні витрати на 1 дитину
(хлопця/дівчину)

середні витрати на 1 захід з
позашкільної роботи
4

якості
відсоток дітей
(хлопців/дівчат), охоплених
позашкільною освітою, за
напрямками діяльності
гуртків, віком, місцем
проживання
художньо-естетичний
напрямок (хореографічний
відділ)
вокально-хоровий відділ
декоративно-прикладний
відділ
гуманітарний напрямок
науково-технічний
напрямок
турисько-краєзнавчий
напрямок

15

15

39

39

2100

2100

грн.

розрахунково
(відношення загальної
суми витрат до
середньорічна кількість
дітей, які отримують
позашкільну освіту)

4599,3

4599,3

грн.

розрахунково
(відношення загальної
суми витрат до кількості
заходів з позашкільної
роботи)

307,70

307,70

100

100

37

37

13

13

27

27

10

10

%

12

12

%

1

1

план роботи на 2020 рік
план роботи на 2020 рік

%

%
%
%
%

розрахунково (
кількість дітей за
напрямками діяльності
гуртка до
середньорічної
кількості дітей, які
отримують
позашкільну
освіту)*100%

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21 лютого 2020 року №65-од
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради

0611020
1.

2.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0611020

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради

02143956

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0611020
3.

02143956

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1020

0921

(код Типової
(код Функціональної класифікації
програмної
видатків та кредитування бюджету)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

11202100000
(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -66 211 822,0 гривень, у тому числі загального фонду -65 483 807,0 гривень та
спеціального фонду - 728 015,0 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту»; Закон України "Про загальну середню освіту" від
13.05.199рр. №651-XIV, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841-ІІІ; ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Закон України «Основи законодавства України про
охорону здоров'я» від 19.11.1992 №2801-XII, Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 №651-XIV, Закон України «Про
фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808 – ХІІ, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841-ІІІ, Закон України
«Про охорону дитинства» від 26.04.01 №2402-111, спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та
Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р.
№736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами", Закон
України«Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
від 11.01.2005р., Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації
навчально-виховного процесу» (№2442-17 від 06.07.2010), Сімейний Кодекс України, № 2947-ІІІ від 10.01.2002 (ст. 2-7; ст.14; 16-17; ст. 49 50; ст. 55; ст. 84 - 89; ст. 109; ст. 121 - 197; ст. 198 - 207; ст. 207 - 274; ст.281 -289), Указ Президента України "Про національну стратегію
розвитку освіти України на період до 2021 роки" №344/2013 від 25.06.2013року, Кодекс законів про працю, про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 346 і від 14 червня 2000 р. N 963 (Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 №
635), Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України №872 від
15.08.2011), Концепція розвитку інклюзивної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України №912 від 01.10.2010), Постанова Кабінету
Міністрів України від 27.08. 2010р.№778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Наказ Міністерства
освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел –
садків)
компенсуюшкіл
чого(шкіл
типу,- класів
спеціальних
загальноосвітніх
інтернатів),
груп продовженого дня і виховних груп в загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та
порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), Наказ Міністерства
освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та введення документації соціальних педагогів по роботі з дітьми –
інвалідами системи Міністерства освіти і науки України», Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.07.2013 №1034 «Про
затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015
року», Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 №330«Про затвердження Положення про експертизу психологічного і
соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України», Лист Міністерства освіти і
науки України від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"
, Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх
бюджет України на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 294-IХ; рішення Знам'янської міської ради від 10 січня 2020 року № 2325 "Про
бюджет міста Знам'янка на 2020 рік", рішення Знам'янської міської ради від 12 лютого 2020 року №2371 "Про внесення змін до рішення
міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік".
6.
N з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти
Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти
Забезпечення нормативно-правової бази щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти
Визначення структури та змісту загальної середньої освіти
Визначення органів управління системою загальної середньої освіти та їх повноважень

6.
7.

Визначення прав та обов'язків учасників освітнього процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про загальну
середню освіту
Створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах
інклюзивного навчання

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

Завдання бюджетної програми

N з/п
Завдання
1. Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1
1.

Напрями використання бюджетних коштів
2
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми
навчальними закладами

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

65 483 807,00

27 653,00

65 511 460,00

2

Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

155 362,00

155 362,00

3

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Усього

545 000,00
728 015,00

545 000,00
66 211 822,00

10.

65 483 807,00

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

Міська цільова комплексна програма розвитку закладів освіти міста на
2019-2021 роки

2

Міська програма оздоровлення і відпочинку дітей на 2018-2021 роки

3

11.

Міська програма "Обдарована молодь - запорука розвитку
територіальної громади міста Знам'янка на 2019-2020 роки"
Усього

4 362 100

4 907 100

212 100

212 100

90 000

90 000

4 664 200

545 000

5 209 200

Результативні показники бюджетної програми:

Одиниця
Джерело інформації Загальний фонд
виміру
1
2
3
4
5
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
1 затрат
зведений звіт денних
кількість закладів ( за ступенями од.
6
загальноосвітніх
навчальних
шкіл)
закладів форма №76-РВК
кількість класів ( за ступенями од.
140
шкіл)
середньорічне число посадових од.
тарифікаційні списки та
окладів (ставок) педагогічного
штатні розписи
263,69
персоналу
загальноосвітніх шкіл
середньорічне число штатних од.
одиниць адмінперсоналу, за
42,43
умовами оплади віднесених до
педагогічного персоналу
середньорічне число штатних од.
28,25
одиниць спеціалістів
середньорічне число штатних од.
83,6
одиниць робітників
всього середньорічне число
од.
417,97
ставок (штатних одиниць)
2 продукту
од.
зведений звіт денних
кількість учнів
3307
загальноосвітніх
навчальних закладів
3 ефективності
Розрахунок днів
діто-дні відвідування
діто-днів
507 546
відвідування учнів
загальноосвітніх шкіл
N з/п

545 000

Показник

Спеціальний фонд

Усього

6

7

6
140
263,69

42,43

28,25
83,6
417,97

3307

507 546

4

якості

Розрахунок днів
відвідування учнів
загальноосвітніх
Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного
розвитку шкіл
1 затрат
кількість одиниць придбаного
компл.
розрахунок
обладнання
2 ефективності
середні видатки на придбання
розрахунково
одного комплекту обладнання
(затверджені
видатки на
грн.
придбання
обладнання/кількості
3 якості
питома вага придбаного
розрахунково (кількість
обладнання до обладнання яке
запланованого
%
необхідно придбати
придбання комплектів
обладнання до
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
обладнання яке
1 продукту
кількість днів відвідування

Кількість одиниць придбаного
обладнання
2 ефективності
середні видатки на придбання
одиниці обладнання

од.

одиниць

грн.

3 якості
динміка кількості установ, в яких
здійснено оновлення матеріальнотехнічної бази, порівняно з
минулим роком
%

розрахунок
розрахунково
(затверджені видатки на
придбання обладнання /
кількість одиниць
придбаного обладнання)

розрахунково (кількість
закладів в яких оновлено
матеріально-технічну базу
в попередньому році до
кількості закладів в яких
заплановано оновлення
матеріально-технічної
бази в поточному році)
*100%

162

162

1

1

155 362

155 362

100

100

36

36

15138,9

15138,9

30

30

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21 лютого 2020 року №65 -од

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
0611010

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради

02143956

1.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0611010

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради

02143956

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611010

1010

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0910
(код Функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

11202100000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 42 372 807 гривень, у тому числі загального фонду -40 138 309,0 гривень та
спеціального фонду - 2 234 498,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Закон України «Про освіту», Закон України "Про охорону дитинства" №2402-111 від 26.04.2001 року, Закон України "Про
дошкільну освіту" №2628-11 від 11.07.2001р., Положення про дошкільний навчальний заклад, стату дошкільного навчального закладу, постанова КМУ
від 22.11.2004р.№ 1591 "Про затвердження норм харчування навчальних та оздоровчих закладах", спільний наказ Міністерства освіти і науки України
та міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2005р. №242/329 "Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та
оздоровчих закладах" постанова КМУ від 14.06.2002 №826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному
закладі", спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р.
№736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами", Постанова Кабінету
Міністрів України від 12.03.2003 №305 (Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами), Закон України «Про Державний бюджет України
на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 294-IХ; рішення Знам'янської міської ради від 10 січня 2020 року № 2325 "Про бюджет міста Знам'янка на
2020 рік", рішення Знам'янської міської ради від 12 лютого 2020 року №2371 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року
№2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік".
4.

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п
Ціль державної політики
1. Надання всебічної допомоги сім'ям у розвитку, вихованні та навчанні дитини.
Забезпечення доступністі і безоплатністі дошкільної освіти в державних і комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до
2. змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого
дошкільного віку.
Забезпечення доступної і безоплатної дошкільної освіти в державних і комунальних закладах дошкільної освіти дітям з особливими освітніми
3. потребами з урахуванням особливостей їх інтелектуального, соціального і фізичного розвитку у тій формі, яка для них є найбільш зручною та
ефективною.
4. Піклування про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей
5. Сприяння розвитку та збереженню мережі закладів дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти
8.

Завдання бюджетної програми

N з/п
Завдання
1. Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1
1.
2

Напрями використання бюджетних коштів
2
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні
дошкільної освіти та виховання дітей
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

40 138 309

2 223 027

42 361 336

40 138 309

11 471
2 234 498

11 471
42 372 807

10.

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

N з/п
1
1

11.
N з/п
1
1

2
Міська цільова комплексна програма розвитку закладів освіти міста на 2019-2021
роки
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

656 636

0

656 636

656 636

0

656 636

Результативні показники бюджетної програми:
Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2
3
4
5
6
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
затрат
кількість дошкільних
навчальних закладів

од.

кількість груп

од.

середньорічне число
посадових окладів
(ставок) педагогічного
персоналу
середньорічне число
штатних одиниць
адмінперсоналу, за
умовами оплади
віднесених до
педагогічного
середньорічне число
штатних одиниць
спеціалістів

од.

Рішення виконавчого комітету
Знам'янської міської ради від 30 серпня
2018 року № 238 "Про затвердження
мережі закладів дошкільної, загальної,
середньої, позашкільної освіти міста на
2018/2019 навчальний рік"

штатні розписи дошкільних
навчальних закладів освіти

Усього
7

7

7

52

52

109,55

109,55

19,5

19,5

17,88

17,88

од.

од.

середньорічне число
од.
штатних одиниць
робітників
всього середньорічне
од.
число ставок (штатних
одиниць)
2

продукту
кількість дітей, що
відвідують дошкільні
заклади

од.

Зведення табелів обліку
відвідування дітей в ДНЗ міста
станом на 01.01.2020 року
Звіт про діяльність дошкільного
навчального закладу за відповідний
рік №85-к (річна)

кількість дітей від 0 до од.
6 років
3

150,55

297,48

297,48

1138

1138

2344

2344

ефективності
витрати на перебування
1 дитини в
дошкільному закладі
діто-дні відвідування

4

150,55

грн.

розрахунок ( відношення загальної
суми витрат до кількості дітей що
відвідують дошкільні заклади)

35270,92

діто-днів

розрахунок до кошторису на 2020
рік по дошкільним закладам на
харчування дітей

156 177

156 177

137

137

48

48

1953,45

37224,37

якості
кількість днів
відвідування

од.

відсоток охоплення
дітей дошкільною
освітою

%

розрахунок (відношення діто-днів
до кількості дітей, що відвідують
дошкільні заклади)
розрахунково ( кількість дітей, що
відвідують дошкільні заклади
/кількість дітей від0 до 6
років)*100%

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
1 продукту

Кількість одиниць
придбаного обладнання
2 ефективності

одиниць

розрахунок

1

1

