
1.  ( 0200000 ) 04410918

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.  ( 0210000 ) 04410918

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.  ( 0211010 ) 1010   0910 23546000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

03.07.2020 р. № 133

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 Виконком Руськополянська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –14722488 гривень , у тому числі загального фонду – 13408788 гривень та спеціального фонду –

1313700 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III

Рішення Руськополянської сільської ради "Про бюджет Руськополянської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" №18-43/VII від 20.12.2019 зі змінами від 19-1/VII від 

24.01.2020

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти 



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 1 313 700 14 722 488

1 313 700 14 722 488

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 106,40

од. 0,00 15,00

од. 0,00 3,00

од. 0,00 31,75

од. 0,00 9,50

од. 0,00 56,15

од. 0,00 9,00

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 13 408 788

Усього 13 408 788

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць
звіт по мережі та штатний 

розпис
106,40

кількість груп звіт по мережі 15,00

кількість дошкільних навчальних закладів звіт по мережі 3,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 

персоналу

звіт по мережі та штатний 

розпис
31,75

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 

умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

звіт по мережі та штатний 

розпис
9,50

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників
звіт по мережі та штатний 

розпис
56,15

середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів
звіт по мережі та штатний 

розпис
9,00



2

осіб 0,00 748,00

осіб 0,00 379,00

3

грн. 3466,00 38843,00

грн. 0,00 66325,00

4

од. 0,00 250,00

(підпис)

(підпис)

продукту

кількість дітей від 0 до 6 років внутрішній облік 748,00

середні витрати на 1 дитину внутрішній облік 35377,00

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади звіт по мережі 379,00

ефективності

діто-дні відвідування звіт по мережі 66325,00

якості

кількість днів відвідування звіт по мережі 250,00

Сільський голова
О.Г.Гриценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради

Сільський голова
О.Г.Гриценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

03.07.2020 р.


