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 №2402111, 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 навчальновиховного 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
загальноосвітніх шкіл (шкіл - 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 навчальних закладів», 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", Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 03 квітня 2020 року №285-р "Про затвердження Порядку розподілу у 2020 році коштів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", Розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10 квітня 2020 року №301-р "Про затвердження розподілу додаткового обсягу субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2020 рік", Рішення
Знам'янської міської ради від 29 квітня 2020 року №2428 "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.
6.
7.

Рішення Знам'янської міської ради від 18 червня 2020 року №2449 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325 "
Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік".
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
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.
N з/п
1.
2.
3.
4.
5.
9.

Завдання бюджетної програми
Завдання
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку
Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова українська школа"
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1
1.
2.

Напрями використання бюджетних коштів
2
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми
навчальними закладами
Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

65 979 404,00

116 127,98

66 095 531,98

50 000,00

86 400,00

136 400,00

3.
4.
5.

10.
N з/п
1
1
2

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова
українська школа"
Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Усього

195 855,00
66 960 571,00

Найменування місцевої / регіональної програми

885 340,00

195 860,00
545 000,00
1 093 415,98

391 715,00
545 000,00
68 053 986,98

2
Міська цільова комплексна програма розвитку закладів освіти міста на
2019-2021 роки
Міська програма оздоровлення і відпочинку дітей на 2018-2021 роки

(грн.)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

3 778 982

648 767

4 427 749

212 100
3 991 082

212 100
648 767

4 639 849

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
N з/п

150 028,00

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

Усього
11.

735 312,00

Показник

Спеціальний фонд

Усього

6

7

6
140
263,69

42,43

2

середньорічне число штатних
одиниць спеціалістів
середньорічне число штатних
одиниць робітників
всього середньорічне число
ставок (штатних одиниць)
продукту

од.

28,25

28,25

83,6

83,6

417,97

417,97

зведений звіт денних
загальноосвітніх
навчальних закладів форма
№76-РВК

3307

3307

діто-днів

Розрахунок днів
відвідування учнів
загальноосвітніх шкіл
міста на 2020 рік

507 546

507 546

од.

Розрахунок днів
відвідування учнів
загальноосвітніх шкіл
міста на 2020 рік

162

162

од.
од.

од.

кількість учнів

3

ефективності
діто-дні відвідування

4

якості
кількість днів відвідування

Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку
1 затрат
кількість одиниць придбаного
компл.
розрахунок
обладнання
2 ефективності
середні видатки на придбання
розрахунково (затверджені
одного комплекту обладнання
видатки на придбання
грн.
обладнання/кількості
комплектів придбаного
обладнання)
3 якості

30

5

35

1666,67

17 280

18 946,67

питома вага придбаного
обладнання до обладнання яке
необхідно придбати

%

розрахунково (кількість
запланованого придбання
комплектів обладнання до
обладнання яке необхідно
придбати)*100%

100

100

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова українська школа"
1 затрат
кількість перших класів на
попередня мережа на
новий 2020-2021 навчальний рік
од.
новий 2019-2020
15
навчальний рік
2 продукту
кількість учнів які підуть до
"Нової української школи"
3 ефективності
середні витрати на придбання
дидактичних матеріалів на
одного учня який піде до
першого класу
середні витрати на придбання
сучасних меблів для першого
класу

середні витрати на придбання
комп’ютерного обладнання для
перших класів

4 якості

од.

попередня мережа на
новий 2019-2020
навчальний рік
розрахунково (кошти
передбачені на придбання
дидактичних матеріалів до
кількості дітей які йдуть до
першого класу)
розрахунково (кошти
передбачені на придбання
меблів до кількості дітей
які йдуть до першого
класу)
розрахунково (кошти
передбачені на придбання
комп’ютерного обладнання
до кількості дітей які йдуть
до першого класу)

100

15

375

375

609,38

609,38

1351,46

1351,46

400,07

400,07

питома вага придбаних
дидактичних матеріалів до
дидактичних матеріалів які
необхідно придбати

питома вага придбаних меблів
для перших класів до меблів
перших класів які необхідно
придбати

розрахунково (кількість
запланованого придбання
одиниць дидактичних
матеріалів до кількості
придбаних одиниць
дидактичних
матеріалів)*100%
розрахунково (кількість
запланованого придбання
одиниць меблів для
перших класів до кількості
придбаних одиниць меблів
для перших класів)*100%

питома вага придбаного
комп’ютерного обладнання для
перших класів до
комп’ютерного обладнання для
перших класів які необхідно
придбати

розрахунково (кількість
запланованого придбання
одиниць комп’ютерного
обладнання для перших
класів до кількості
придбаних одиниць
комп’ютерного обладнання
для перших класів)*100%

питома вага витрат на
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників та
проведення супервізії до
кількості педагогічних
працівників, які повинні пройти
підвищення кваліфікації та
супервізію

розрахунково (кількість
педпрацівників, яким
потрібно пройти
підвищення кваліфікації та
супервізію до кількості
педагогічних працівників,
які пройшли підвищення
кваліфікації та
супервізію)*100%

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
1 продукту

100

100

100

100

100

100

100

100

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

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

одиниць

розрахунок

36

36

грн.

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

15138,90

15138,90

%

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%

30

30

60

60

рівень оновлення матеріальнотехнічної бази порівняно з
минулим роком

розрахунково (кількість
запланованого придбання
одиниць обладнання в
%
поточному році до кількості
придбаних одиниць
обладнання в попередньому
році)*100%
Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти

1 затрат
кількість одиниць придбаного
обладнання
2 ефективності
середні видатки на придбання
одної одиниці обладнання

3 якості

одиниць

розрахунок

39

13

52

грн.

розрахунково (затверджені
видатки на придбання
обладнання/кількості
придбаного обладнання)

5021,92

15 066,15

20 088,07

