
(

1. 060000»

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

( >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)

14,09.2022_________  № 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43978328

(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 .  __________ 0611010____________  _______________ 1010_______________ ___________0910 ________  Надання дошкільної освіти______________________________  ______ 1754700000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 61 115 217,00 гривень, у тому числі загального фонду 56 499 000,00 гривень та

спеціального фонду- 4 616 217,00 гривень.

5. ! Іідстави для виконання бюджетної програми



с
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2546-У1 (із змінами)
Закон України «Про Державний бюджет на 2022 рік»
Закон України (із змінами) від 05.09.2017 №2145-У1ІІ "Про освіту"
Закон України (із змінами) № 651-ХІУ "Про загальну середню освіту"
Закон України (із змінами) від 11.07.2001 №2628-111 "Про дошкільну освіту"
Закон України №2402-111 "Про охорону дитинства”
Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку Україна-2020»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»
Постанова Кабінету Міністрів України (із змінами) від 22.11.2004 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
Наказ Міністерства фінансів України (із змінами від 02.12.2014 №1194) від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України (із змінами від 12.01.2012 №13) від 17.05.2011 №608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності 
бюджетних програм»
Наказ Міністерства фінансів України (із змінами від 30.09.2016 №860 на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 №679) від 26.08.2014 №836 "Про деякі пиіання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
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 22.02.2022року №698
Рішення виконавчого комітету Березнівської міської ради від 20.04.2022 ,№93 «Про внесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2022 рік»
Рішення виконавчого комітету Березнівської міської ради від 02.06.2022 №122 «Про внесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2022 рік»
Рішення виконавчого комітету Березнівської міської ради від 17.06.2022 №143 «Про внесення змін до міського бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2022 рік»
Рішення виконавчого комітету Березнівської міської ради від 21.07.2022 №181 «Про внесення змін до міського бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2022 рік»
Р ііш ш и п  Ш ІІ/ТШ чиїІ/ХІ Г1 і С А М ітатУ К а п а ?.ЦЩ/Ч. Ь’Аа МІРІ Ь’А і П9 ГПІ PJ.ii П8  ТА.'? ?—ТЧІП'?'?*? //П о д —р г ш е д и и п  т м іц  п̂ х ч іо х  і/у зга  (хіапм/чззгч С в п а т п іп о ї  іл/хУ ч і о і  і/’лУ т о п и т п п іо  11 ііл У Г П П И О П І И  п о  І Г і П  піхли_____

6. 1 (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 
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти 

та виховання дітей
56 499 000,00 4 616 217,00 61 115 217,00

У С Ь О Г О 56  4 99  000 ,00 4 6 1 6  217 ,00 61 115 21 7 ,0 0



(
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 ол 4 5
У сього 0,00

1. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 -»
л 4 5 6 7

з а т р а т

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу од.

План по мережі, штатах і 
контингентах установ Штатний 

розпис
168.29 0,00 168,29

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.

План по мережі, штатах і 
контингентах установ Штатний 

розпис
35,75 0.00 35,75

середньорічне число штатних одиниць робітників
од.

План по мережі, штатах і 
контингентах установ Штатний 

розпис
163,90 0,00 163,90

кількість дошкільних навчачьних закладів од. Мережа дошкільних навчальних 
закладів

12,00 0,00 12,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць).
од.

План по мережі, штатах і 
контингентах установ Штатний 

розпис
367,94 0,00 367,94

п р од ук т у
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади

осіб

План по мережі, штатах і 
контингентах установ Фінансовий 

річний звіт по відділу освіти
1 215,00 0,00 1 215,00

еф ек т и в н о ст і
діто-дні відвідування

тис.од.

План по мережі, штатах і 
контингентах установ Фінансовий 

річний звіт по відділу освіти
121,50 0,00 121,50

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі
грн.

Розрахунково (відношення видатків 
на утримання закладів до кількості 

дітей)
46 501,00 3 799,00 50 300,00

ЯКОСТІ „

кількість днів відвідування ^ 'ч Д Н ІВ У \  розрахунок 100,00 0,00 100,00

ради
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Березнівської міської ради 
(Назва місцевого фінансового органу)
Начальник фінансового управління Березнівської міської (і^диЦ .

14.09.2022
(Дата погодження)

М.П.

Анатолій ГУДЬКО

Наталія ГАЙДУК
(ініціали/ініціал, прізвище)


