
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) 

06.10.2022 № 143_____________________________

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. 0611061

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1061

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

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
_________________________  середньої освіти_________________________________________

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

1754700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 865 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 807 450,00 гривень та

спеціального фонду- 57 850,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №  2456-УІ (із змінами); Закон України ""Про Державний бюджет України на 2021 рік, Закон України від 05.09.2017р. №  2145-УІІІ ""Про 

освіту"" (із змінами); Закон України «Про загальну середню освіту» № 651-ХІУ (зі змінами); Постанова Кабінету М іністрів України від 30.08.2002 №  1298 ""Про оплату прані 
працівників на основі Є диної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017року №  793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"" (зі змінами) 
Наказ М іністерства фінансів України від 17.05.2011року №  608 «Про затвердження М етодичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм"" ( зі змінами  
від12.01.2012р. № 13); Наказ М іністерства фінансів України від 10.07.2017 року №  992 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх  
виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Освіта""; Лист М іністерства фінансів України України від 13.08.2020№  05110-14-6/25074""Про особливості складання проектів місцевих 
бюджетів на 2021 рік"";, Рішення Березнівської міської ради від 21.12.2021 № 635 «Про бюджет Березнівської м іськоїтериторіальної громади на 2022 рік», зі змінами - від 
22.02.2022року № 698, Рішення виконавчого комітету Б ерезнівської м іської ради від 26.08.2022 № 222 «Про внесення змін до міського бюджету Березнівської м іської територіальної 
громади на 2022 рік», Рішення виконавчого комітету Березнівської міської ради від 06.10.2022 № 267 «Про внесення змін до міського бюджету Березнівської м іської територіальної 
громади на 2022 рік»_______________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Створення умов для якісної освіти, справедливого доступу до неї, що відповідає актуальним та перспективним запитам особистості, суспільства, держави, міжнародним критеріям



2 Створення умов для якісної освіти, справедливого доступу до неї, що відповідає актуальним та перспективним запитам особистості, суспільства, держави, міжнародним критеріям
3 Реалізація державної політики в галузі освіти, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

7. Мета бюджетної програми
забезпечення розвитку системи освіти на території Берсзнівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Капітальний ремонт будівлі Бстрицького ліцею Березнівської міської ради по вул.Надслучанській,296 в с.Бистричі Рівненського району Рівненської області(зовнішнє опорядження фасадів)
2 Капітальний ремонт Зірненського ліцею Березнівської міської ради по вулюШкільній,2 в с.Зірне Рівненського району Рівненської області(утеплення фасадів)-коригування
3 Придбання матеріалів для облаштування протирадіаційних та найпростіших укратгів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1

Придбання електросковороди для Бистрицького ліцею Березнівської міської ради по 
вул.Надслучанській, 296 в с.Бистричі Рівненського району Рівненської області 
Придбання електросковороди для Бистрицького ліцею 
Березнівської міської ради по вул.Надслучанській.

0,00 32 850,00 32 850,00

2
Придбання генератора для забезпечення безперебійної роботи Прислуцького ліцею 
Березнівської міської ради по вул.Шкільній,2 в с.Зірне Рівненського району Рівненської 
області в осінньо-зимовий опалювальний період

0,00 25 000,00 25 000,00

3 Придбання матеріалів для облаштування протирадіаційних та найпростіших укриттів 476 000,00 0,00 476 000,00
4 Оплата праці педагогічних працівників 2 331 450,00 0,00 2 331 450,00

У С Ь О Г О 2 807 450,00 57 850,00 2 865 300,00

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
У сього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
за т р а т

кількість закладів од. річний звіт 22,00 0,00 22,00
кількість класів од. статистичний звіт 480,00 0,00 480,00

середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу од. зведений план по мережі 1 222,01 0,00 1 222,01
1 обсяг видатків на придбання електросковороди та генератора грн. рішення міської ради 0,00 57 850,00 57 850,00

п родукту
кількість об'єктів для облаштування укриття кількість звіт по мережі 17,00 0,00 17,00

кількість закладів для яких буде придбано електросковороду та 
генератор

шт. річний звіт 0,00 2,00 2,00

еф ек ти вн о сті



середні витрати на придбання матеріалів для укриття одного закладу грн. класні журнали 28 000,00 0,00 28 000,00

середні витрати на придбання грн. розрахунок 0,00 28 925,00 28 925,00
ЯКОСТІ

Відсоток забезпечення закладів загальної середньої освіти у коштах 
на придбання електросковороди та генератора

відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

відсоток забезпечення матеріалами
відс.

Розрахунково (відношення видатків 
на утримання закладів до кількості 

дітей)
100,00 0,00 100,00

м.п.


