
ВІДДІЛ ОСВІТИ 
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Чкааова, 12, м. Нервомайськ, 55213, тел./факс: (05161) 4-31-25, тел. (05161) 4-22-50 
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Начальнику управління 
Державної казначейської 
служби України 
у Первомайському районі 
Миколаївської області 
Р. ЯНІШЕВСЬКІЙ

Про надання паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік

9

Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації, ЄДРПОУ 02144915, 
надає наказ від 19.02.2019 року № 12/56-аг «Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік» та паспорти бюджетних програм на 2019 рік 
за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,. колегіумами», 
КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

• освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», КПКВКМБ 0611150 
«Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в 
галузі освіти», КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти », КПКВКМБ 0615030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту», КПКВКМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», 
іцо додаються.

Начальник

Олена Рибак



ВІДДІЛ ОСВІТИ 
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

19.02.2019 року м. Первомайськ №56-аг

Про внесення змін до паспорта 
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до рішення XXXI сесії 7 скликання Первомайської районної 
ради «Про внесення змін до районного бюджету ГІервомайського району на 
2019 рік» від 13.02.2019 №9, Правил складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 
р. за № 1103/25880(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 
29.12.2018 року № 1209)

НАКАЗУЮ:
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік головному 

розпоряднику коштів районного бюджету -  відділу освіти Первомайської 
районної державної адміністрації за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою- 
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами», за КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної 
освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми», за КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів», за КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти», за КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально- 
тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», за 
КПКВКМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», 
затверджених наказам й^у^^лу освіти та фінансового управління 
райдержадміністрацу^^і^^ДІЬ^Щ року № 2/25-аг, що додаються.

Начальник відділу /і'* ^ Г. ДАВИДОВА
V У /

Олена Рибак 4 35 91



С _ .АТВЕРДЖЕНО
— Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ/розпорядчий документ ^

Відділу освіти Первомайської районної державної 
адміністрації

’ (найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

19 лютого 2019 р. № 56-аг_____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації_____________________________________________________________________________ _ _
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації____________________ ____________________________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
3. 0611020 0921 інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(код) ( К Т Ф К В К )  (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 147 956 гривень, у т о м у  числ і із за гального  ф онд у - 74 317 560
спеціального фонду 3 830 396 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  ________
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-УІ___________________________________________________________________________________________________
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"__________________________________________________________________________________ _________
Закон України "Про освіту"____________________________________________ __________________________________________________________________ ______ ______
Закон України "Про загальну середню освіту"_____________________________________________________________________________________________________
Рішення XXX сесії 7 скликання районної ради №8 від 21.12.2018 року "Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік"_____________________________________
Рішення XXXI сесії 7 скликання районної ради №9 від 13.02.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"________________________________________

6. Цілі державної пол ітики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми
№ з/п Ціль державної політики

Підвищення якості та ефективності здобуття загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти, зміцнення 
навчально-методичної та матеріально-технічної бази навчальних закладів,поліпшення якості освіти, створення механізму стійкого 
інноваційного її розвитку,забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, нахилів, здібностей,
індивідуальних, психічних та фізичних особливостей

7. Мета бю джетної програми
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бю дж етної програми
№ з/п Завдання
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
*



3. Напрями використання бюджетних коштів (грн.)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний
фонд

спеціальний фонд разом

-

1 2 3 4 5

1
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами 
загальної середньої освіти 74 317  560 1 890 396 76 20 7  956

3
Придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування 4 940 000 1 940  000

Усього 74 317  560 3 830 396 78 147 956

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

N з/п Найменування державної / регіональної цільової програми
загальний

фонд
спеціальний фонд разом

1

Районна Ц ільова  соціальна програма розвитку освіти 
П ервом айського району на 2018-2020 роки

74 317 560 3 830 396 78 147 956

У сього 74 317 560 3 830 396 78 147 956

11. Результативні показники бюджетної програми

N
з/п Н а зв а  п о к азн и к а

О ди н и ц я
в и м ір у

Д ж ер ел о  ін ф ор м ац ії З агал ьн и й  ф онд С п ец іал ьн и й
ф онд У сього

1 2 3 4 5 6 7

З аб е зп еч и ти  н ад а н н я  в ідп ов ідн и х  послуг денн и м и  з а к л а д а м и  за г а л ь н о ї серед н ьо ї освіти
1 Показники затрат

кількість закладів

одиниць
Мережа установ та 
закладів(І-ІІ ступенів)

8

8

одиниць
Мережа установ та 
закладів(І-ІІІ ступенів)

12

12

кількість класів одиниць
Мережа установ та 
закладів(І-ІІ ступенів)

44

44

кількість класів одиниць
Мережа установ та 
закладів(І-ІІІ ступенів)

135

135

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу одиниць

Штатний розпис

315,83
315,83

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

одиниць 55,00
55

вихователі 15,50 15,5
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів одиниць 38,00 •

38

середньорічне число штатних одиниць робітників одиниць 223,50
223,5

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) одиниць . 647,83
647,83

2 П оказники продукту:

чисельність учнів
осіб

Мережа установ та 
закладів

2463 2463

3 Показники ефективності:

середні витрати на 1 учня грн. розрахунок ЗО 174 ЗО 174

діто-дні відвідування днів розрахунок 403 930 403 930
4 Показники якості:

1 0
кількість днів відвідування І днів розрахунок 164 164

і



відсоток забезпечення дпсй (переможців олімпіад) стипендією ^ і % розрахунок V
П ридбання обладнання іа  п р ед м ет ів  д о в го стр о к о в о го  к о р и сту в ан н я —

1 ІІОК'ІІ ІІІИКИ іятрін

О бсяг видатків на придбання обладнання та  предм етів 
довгострокового використання тис. грн.

Рішення XXXI сесії 7 
скликання районної ради 
№9 від 13.02.2019 року 
"Про внесення змін до 
районного бюджету 
Первомайського району 
на 2019 рік" 1 940 000 1 940 000

2 Показники продукту:

Кількість закладів, які будуть забезпеченні обладнанням осіб звітність 20 20

3 Показники ефективності:

Середній  обсяг витрат придбання на 1 заклад тис. грн. розрахунок 97 000 97 000

4 Показники якості:

Рівень забезпечення закладів обладненням
% розрахунок 100 100

Начальник відділу освіти Первомайської районної 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Первомайської районної 
держави ої ад м і н і стра ції

алййик:фін^нссш^и:о управління райдержадміністрації

(підпис)
Г. П. Давидова

(ініціали та прізвище)

О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)



с ЗАТВЕРДЖЕНО
Нака ністерства фінансів України 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу освіти Первомайської районної 
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

19 лютого 2019 р. № 56-аг______________________

1.

2 .

3.

0600000 
(КПКВК МБ)

0610000
(КПКВКМБ)

0611090 
(КПКВК МБ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету 

Відділ освіти Первомайсько?' рзйдержадміністрації

на 2019 рік

(найменування головного розпорядника) 

Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації__________________________
(найменування відповідального виконавця)

0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

спеціального фонду - 40 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

(найменування бюджетної програми)

1 516 027 гривень, у тому числі із загального фонду - 1 476 027 гривень та

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-УІ
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Рішення XXX сесії 7 скликання районної ради №8 від 21.12.2018 року "Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік" 
Рішення XXXі сесії 7 скликання районної ради №9 від 13.02.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"

6. Цілі де
№ з/п

зжавної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

Збільш ити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних 
потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації. Зміцнення навчально-методичної та 
матеріально-технічної бази навчальних закладів._____________________________________________________

7. Мета бю джетної програми
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти. Задоволення потреб дівчат і хлопців у
сфері позаш кільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання__________________________________________ _____________________

8. Завдання бю джетної програми

№ з/п Завдання
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів_______________ .___________________ _________________________ (грн.)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальн ий
ф онд

сп ец іальн и й
ф онд

разом

1 2 3 4 5

1
І : І

Забезпечити рівні можливостідівчатам та хлопцям у сфері отримання 
позашкільної освіти!

1 476 027 
....... ........ .. 1

40 000
і

1 516 027 
1..... 1



І Усього 1 476 027 40 000 1 516 027

10. Перелік місцевюх/регіональних^програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн.)

- - -

N з/п Найменування державної /  регіональної цільової програми
загальний

фонд
спеціальний фонд разом

-
1

Р ай он н а  Ц ільова соціальна п р ограм а розви тку  р ев іти  П ервом ай ського  району 
на  2018-2020  роки

1 47 6  02,7 40  000  ' 1 516 027 - -

У сього 1 47 6  027 40 000 1 516 027

1 1 . Результативні показники бю джетної програми

Ідділу освіти Первомайської районної 
[міністрації

равління Первомайської районної 
[дміністрації

к фінансового управління райдержадміністрації

Дата погодження

М.П.

N
з/п

к п к в к Назва показника
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальнії
й фонд Усього

6 1 1 0 9 0

З а в д а н н я  1 З а л у ч е н н я  т а  за б е з п е ч е н н я  н а д а н н я  н ал еж н и х  у м о в  в и х о в а н н я  д ітей  в  у м о в ах  п о з а ш к іл ь н о ї о св іти
1 Показники затрат

кількість установ одиниць
Мережа установ та 

закладів
2 2

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу одиниць

Штатний розпис

9,89 9,89

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

одиниць 3,00 3

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів одиниць 0,50 0,5

середньорічне число штатних одиниць робітників одиниць 5,00 5

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) одиниць 18,39 18,39

2 Показники продукту:

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту
осіб Мережа установ та 

закладів
650 650

кількість гуртків за напрямами діяльності, одиниць
Мережа установ та 

закладів
40 40

кількість заходів з позашкільної роботи одиниць Мережа установ та
ЗЯКПЯПІв

35 35

кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах осіб Мережа установ та 
закладів

320 320

3 Показники ефективності:

витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту грн розрахунок 2 271 2 271

середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи грн розрахунок 42172 42 172

4 Показники якості:

відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою % розрахунок 26 26

......
відсоток дітей, які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків % розрахунок 25 25

Г. П. Давидова
(ініціали та прізвище)

О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)



З А І ЬЬНДЖ І 
— Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу освіти Первомайської районної 
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

19 лютого 2019 р. № 56-аг____________________
ПАСПОРТ

бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 577 952 гривень, у тому числі із загального фонду - 577 952 гривень та
спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-УІ_____________________________________________________________
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"_______________________________________________________
Закон України "Про освіту"_________________________________________________________________________________________________
Закон України "Про загальну середню освіту"______________________________________________________________ __________________
Рішення XXX сесії 7 скликання районної ради №8 від 21.12.2018 року "Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік"_____
Рішення ХХХІ сесії 7 скликання районної ради №9 від 13.02.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Методичне забеспечення закладів загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належну методичну роботи в закладах освіти

8. Завдання бюджетної програми_________________________

№ з/г Завдання
1 Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

Напрями використання бюджетних коштів (грн.)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5

1 Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти 577 952 577 952

Усього 577 952 577 952



10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 - ______________________________________ І _____________ - ____________   (фн.)

N з/п Найменування державної / регіональної цільової програми загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1
Районна Цільова соціальна програма розвитку освіти Первомайського району на 2018- 
2020 роки _ 577 952 577 952

Усього 577 952 577 952

11. Результативні показники бюджетної програми

N
з/п

КПКВК Назва показника Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
ф онд

Спеціальнії 
й фонд Усього

611150
Завд ан н я  1 Забезпечити  н алеж н у  м етодичну роботу в установах освіти

1 Показники затрат

кількість закладів одиниць Мережа 1 1
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати одиниць

Штатний
розпис

4,50 4,5
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів одиниць 0,50 0,5
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) одиниць 10,00 10

2 Показники продукту:

Кількість освітніх закладів, що обслуговується одиниць Мережа 20 20
Кількість проведених заходів одиниць розрахункові 22 22

Кількість проведених методоб'єднань
одиниць розрахункові

дані
37 37

3 Показники ефективності:

Середні витрати на 1 проведений захід одиниць розрахункові
дані

2627 2627

Середні витрати на 1 проведений методоб’еднання
1562 1562

4 Показники якості:

динаміка кількості заходів до попереднього року % розрахункові
дані

80 80

динаміка кількості проведених методоб’єднань до попереднього року % розрахункові
дані

80 80

Начальник відділу освіти Первомайської районної державної 
адміністрації

(підпи<
Г. П. Давидова

(ініціали та прізвище)

О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу освіти Первомайської районної 
державної адміністрації —
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

19 лютого 2019 р. № 56-аг__________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

0600000
(КПКВК МБ)

0610000
(КПКВК МБ)

0611161
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації

0990

(найменування відповідального виконавця)

Забеспечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТФКВК)

Обсяг бю дж етних призначень/бюджетних асигнувань - 

спеціального фонду - _____________гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

(найменування бюджетної програми) 

1 833 287 гривень, у тому числі із загального фонду - 1 833 287 гривень та

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-УІ
Закон України 'Про державний бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Рішення XXX сесії 7 скликання районної ради №8 від 21.12.2018 року “Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік"______
Рішення ХХХІ сесії 7 скликання районної ради №9 від 13.02.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ Ціль державної політики

Забезпечення реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти. Забезпечення фінансуванням заклади освіти, збільшення 
контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забеспечення ведення централізованого господарського 
обслуговування_____________________________________________________________________ __________________________________

Мета бюджетної програми

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти.
фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

Забезпечення

Забеспечення ведення централізованого господарського обслуговування

. Завдання б ю дж етно ї програми

Завдання

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

(грн-)
N
з/
п

Напрями використання бюджетних коштів
загальний

фонд
спеціальни 

й ф онд
разом

1 2 3 4 5

1
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, 
фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисамии 1 126 672 1 126 672

2
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського 
обслуговування 706 615 706 615

Усього 1 833 287 1 833 287



10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми —
____________________________________________________________________I ________________________________________________________(грн.)

N
ЗІ Н айменування державної /  регіональної цільової програми загальний фонд спеціальний

фонд разом

І

Районна Цільова соціальна програма розвитку освіти Первомайського району на 2018- 
202 0  роки — '

1 833 287 1 833 287

У сього 1 833 287 1 833 287

11. Результативні показники бюджетної програми

N
з/п кпквк Назва показника Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальн 

ий фонд Усього

611160

Завданн я  1 Забезпечити складання і надання кош торисної, звітної, ф інансової д окум ентац ії, ф інансування  установ освіти згідно з 
затвердж еним и кош торисам и

1 Показники затрат

кількість установ одиниць
Мережа 

установ та 
закладів

2 2

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів одиниць

Штатний
розпис

21,00 21

середньорічне число штатних одиниць робітників одиниць 2,00 2

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) одиниць 46,00 46

2 Показники продукту:

кількість закладів, які обслуговує
одиниць

Мережа 
установ та

26 26

кількість особових рахунків одиниць розрахункові
дані

809 809

кількість складених звітів працівниками одиниць розрахункові
дані

32 32

3 Показники ефективності:

кількість установ, які обслуговує 1 працівник одиниць розрахункові
дані

2 2

кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник
одиниць розрахункові

дані
270 270

4 Показники якості:

Динаміка кількості особових рахунків до минулого року % розрахункові
дані

100 100

Начальник відділу освіти Первомайської районної державної 
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Первомайської районної державної 
адміністрації

Начальник фінансового

Дата погодження

М.П.

Г. П. Давидова

рації
( Щ /
(п ід п ис)/

(ініціали та прізвище)

О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)

С



С '
З А  1 Ь Ь Н Д Ж Ь Н О

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу освіти Первомайської районної 
державної адміністрації

— -  (найменування головного розпорядника коштів

19 лютого 2019 р. № 56-аг___________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) ,

2. 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 0615031 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бю джетних асигнувань - 589 291 гривень, у тому числі із загального фонду - 589 291 гривень та

спеціального фонду - гривень.
5, Підстави д л я  виконання бюджетної програми

КонституціяУкраїни (Закон від 28.06.1996р. №254/96). 
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-УІ
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Накз Міністерства фінансівУкраїни від 09.07.2010 №679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартально та річного звітів про їх виконання, здійснення 
моніторингу та аналізу виконання бюджктних програм"._________________ ____________________________ ____________________________________________________________________ _________________________

Наказ Міністерства України у справах молоді та спортувід 23.09.2005 №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коесЬіцієнтіФв з оплати праці працівників установи, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 15.03.2006 №792 "Про впорядкування умов оплати праці працівників фізкультурно-спортивних товариств",____________
Рішення XXX сесії 7 скликання районної ради №8 від 21.12.2018 року "Про районний бюджет Первомайського району на 2019 р ік____________________________________
Рішення XXXI сесії 7 скликання районної ради №9 від 13.02.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"_______________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з Ціль державної політики

1

Забезпечення підготовки спортсменів резервнного спорту, вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, ровноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля 
дітей,збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості , забезпечення їх ефективноговикористання для проведення спортивних заходів.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки спортсменів резервнного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, ровноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей,збереження та 
підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, 
забезпечення їх ефективноговикористання для проведення спортивних заходів.____________________________________ __________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми
N9 ЗІ Завдання
1 Забезпечення підготовки спортсменів резервнного спорту

іПридбання обладнання та предметів довгострокового користування
І



9. Напрями використання бюджетних коштів (ФН-)
N

з/п
Напрями використання бю дж етних-кош тів

загаданий
Фонд

спеціальни 
й сЬонд

разом

1 2 3 4 5

1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 589 291 589 291

Усього 589 291 589 291

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

N
з/п

Найменування державної / регіональної цільової програми
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 Регіональна цільова програма 1 "Первомайщина спортивна" на 2014-2023 рр." 589 291 589 291

Усього 589 291 589 291

11. Результативні показники бюджетної програми

N
з/п

к п к в к Назва показника
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальни й
ф онд

Спеціальни  
й фонд Усього

615031
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Завдання

1 Показники затрат

кількість к ом у н ал ь н и х  дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету

одиниць Статут
1 1

обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету грн. Кошторис

589 291 589 291

кількість штатнихпрацівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету

одиниць Штатний
розпис

8,50 9

В тому числі тренерів одиниць 7,50 8

2 Показники продукту:

Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету осіб Накази, заяви

233 233

Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях осіб

Протокол
змагань

40 40

3 Показники ефективності:

Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів, 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника грн. кошторис

69 328 69 328

Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів, видатки 
на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника

грн.
Відомості
заробіної

2 529 2 529

4 Показники якості:

Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях осіб звіти

40 40

с -> *■•. • ~ * 

.......................
Збільшення/зменшення кількісті учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, 

і^й^ГгЦК^а утримання яких здійснюються з бюджету, в порівнянні з минулим роком % накази, заяви
100 100

іти Первомайської районної

Первомайської районної

управління райдержадміністрації

Г. П. Давидова
(ініціали та прізвище)

О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)



с
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу освіти Первомайської районної 
державної адміністрації —
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

19 лютого 2019 р. № 56-аг _________________

1. 0600000

П АСПО РТ
бюджетної програми районного бюджету 

Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації

на 2019 рік

(КПКВК МБ)

2. 0610000
(КПКВКМБ)

3. 0617363

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти П ервомайської райдержадміністрації

0921

(найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
___________________________________________________ територій___________________________________________________

(КПКВК МБ (КТФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюдже 283 868 гривень, у тому числі із загального фонду 

спеціаль__________283 868_________ гривень.

5. П ідстави дл я  виконання бюджетної програн

гривень та

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-УІ
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про освіту"
Закон України ‘'Про загальну середню освіту"
Рішення XXXI сесії 7 скликання районної ради №9 від 13.02.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"

6. Цілі держ ав но ї політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми

№ з/п Ціль державної політики

Будівництво освітніх установ та закладів

6. Мета бю дж етно ї програми
Будівництво освітніх установ та закладів

8. Завдання бю джетної програми
№  з/п З ав д а н н я

1 Будівництво освітніх установ та закладів и; .

9. Напрями використання бюджетних коштів____________________________________________________     (грн.)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний 
с ік т и ____

спеціальни 
.__ й сЬонл

разом

1 2 3 4 5
1 Будівництво освітніх установ та закладів 283 868 283 868

Усього 283 868 283 868



10. П ерел ік м ісцевих/регіональних програм, які виконуються у с кл а д і бю джетної програми
__________________________________________________________________________________________________________________________ (грн.)

N з/п Найменування державної / регіональної цільової програми
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 283 868 283 868

Усього - „ - - 283 868 283 868

11. Результативні показники бю джетної програми

N КПКВК Н азва показника
О диниця
виміру

Д ж ерел о інф ор м ац ії З агал ьн и й  фонд С пеціальни  
й фонд Усього

0617363
Завдання 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1 П оказники затрат

Обсяги видатків на будівництво 
(реконструкцію) грн.

Рішення XXXI сесії 7 скликання районної ради № 9 від 13.02.2019 року 
"Про внесення змін до районного бю дж ету Первомайського району на 
2019 рік"

283 868 283 868

2 П оказники продукту:

кількість о б ’єктів, які планується 
побудувати (реконструювати)

од.
проектно-кошторисна документація

обсяг будівництва (реконструкції) кв.м.
декларація про початок виконання будівельних робіт

кількість о б ’єктів, які планується 
побудувати (реконструювати)

од. Придбання твердопаливного котла в Тарасівський НВК; придбання 
оргтехніки Бандурському НВК; придбання телевізора -плазми для 
Мипївської 30111

3 3

3 П оказники еф екти вності:

середні витрати на будівництво 
(реконструкцію,проектно- грн.

розрахунок

середні витрати на будівництво 
(реконструкцію) одного о б ’єкту грн.

розрахунок 94 623 94 623

4 П оказники якості:

рівень готовності о б ’єктів 
будівництва (реконструкції) % розрахунок

50 50

Начальник відділу освіти Первомайської районної держ авної адм ін істрац ії

ПОГОДЖЕНО:

П ервом айської районної державної адм ін істрац ії 

правління райдержадміністрації

Г. П. Давидова
,пис)

Ф і н ансо^е упраЕ

ІІДПИС)

(ініціали та прізвище)

О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)

с


