
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, молоді та спорту Березнівської міської ради
Відділ освіти,молоді та спорту Березнівської міської ради Рівненського району
Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.09.2022_____________№ _Н2______________________________

1. 0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Відділ освіти,молоді та спорту Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області 43978328

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти,молоді та спорту Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області 43978328

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1754700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 473 455,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 473 455,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2546-УІ (із змінами)
Б і к і н і  України «Про Державний бюджет на 2022 рік»
Закон України (із змінами) від 05.09.2017 №2І45-УІІІ "Про освіту"
Закон України (із змінами) від 22.06.2000 №1841-1)1 "Про позашкільну освіту"
Наказ Міністерства фінансів України (із змінами) від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України (зі змінами) від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Освіта”"
Лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік"
Рішення Березнівської міської ради від 21.12.2021 №635 «Про бюджет Березнівської міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами 
-від 22.02.2022 №608
Рішення виконавчого комітету Березнівської міської ради від 22.03.2022 №79 «Про внесення змін до міського бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2022 рік» 
Рішення виконавчого комітету Березнівської міської ради від 02.06.2022 №122 «Про внесення змін до міського бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2022 рік» 
Рішення виконавчого комітету Березнівської міської ради від 26.08.2022 №222 «Про внесення змін до міського бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2022 рік»

6. І )ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики в галузі освіти, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти 4 473 455,00 0,00 4 473 455,00

УСЬОГО 4 473 455,00 0,00 4 473 455,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00



1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затр ат

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 19,45 0,00 19,45

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 2,50 0,00 2,50
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 5,00 0,00 5,00

кількість закладів од. річний звіт 1,00 0,00 1,00
п родукту

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту в 
тому числі

осіб річний звіт 760,00 0.00 760,00

еф ективності «

Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту грн. Звітні дані 5 886,00 0,00 5 886,00
я кості

Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою за 
напрямками діяльності гуртків, віком та місцем розташування в і де. розрахунок 100,00 0.00 100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Березнівської міської 
ради
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ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Березнівської міської ради 
(Назва місцевого фінансового органу)

! ' > /  г _
Начальник фінансового управління Березнівської ідасьшї ради/ л # "7

Ч
01.09.2022________ 11
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\ \  * С/

Анатолій ГУДЬ КО

(ініціали/інішал, прізвище)

(Дата погодження)

Наталія ГАЙДУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.


