
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.  ( 0211020 ) 1020   0921 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 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –46874993 гривень , у тому числі загального фонду – 39938266 гривень та спеціального фонду –

6936727 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, 

Бюджетний кодекс України,

 ЗУ "Про освіту", 

ЗУ "Про загальну середню освіту", 

ЗУ "Про охорону дитинства", 

ЗУ  «Про позашкільну освіту»,  

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Указ Президента України  від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

 наказ МОН від 19.01.2018 № 58 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо  використання коштів освітньої субвенції",  

Постанова КМУ від 04,04,2018 № 237  "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

“Нова українська школа”

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

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

Ціль державної політики



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 6 936 727 46 874 993

6 936 727 46 874 993

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 5 659 370 45 358 106

2 354 647 1 006 750

3 0 110 600

4 0 23 993

6 014 017 46 499 449

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 200,52

од. 0,00 3,00

од. 0,00 59,00

од. 0,00 135,52

од. 0,00 9,00

од. 0,00 48,50

од. 0,00 16,50

3

грн. 6032,00 40761,00

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 39 938 266

Усього 39 938 266

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2019-2020 роки 39 698 736

Харчування учнів у ЗЗСО Руськополянської сільської ради на 2020 рік 652 103

Оздоровлення та відпочинок дітей на 2020 рік 110 600

Обдаровані діти на 2020-2023 роки 23 993

Усього 40 485 432

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць штатний розпис 200,52

кількість закладів (за ступенями шкіл), розрахунок 3,00

персоналу

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 

умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
штатний розпис 9,00

кількість класів (за ступенями шкіл) розрахунок 59,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного штатний розпис 135,52

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників штатний розпис 48,50

середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів штатний розпис 16,50

ефективності

середні витрати на 1 учня розрахунок 34729,00



(підпис)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

03.07.2020 р.

М.П.

Сільський голова О.Г.Гриценко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради

Сільський голова О.Г.Гриценко


