
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

фінансів України 

26.08.2014  № 836 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ / розпорядчий документ 

№1-АГ від 02.01.2020 року 
Відділ освіти Липовецької районної державної адміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік  
 

1.     0611020         Відділ освіти Липовецької районної державної адміністрації 
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

2.     0611020                         Іваньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)  

3.     0611020              0921                  Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 

т.ч. школою-дитячим садом, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 
                 (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)  

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2760945,00 гривень, у тому числі загального фонду – 

2760945,00 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.  

5. Підстави для виконання бюджетної програми  

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254/96-ВР) 

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 21.06.2001 року №2542-ІІІ) 

- Закон України від 05.09.2017  року №2145-ХІІ «Про освіту» 

- Закон України від 13.05.1991 року №651-ХІІ «Про загальну середню освіту» 

- Постанова КМУ від 22.11.2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» 

- Наказ МФУ від 09.07.2010 року №679 

- Наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 



- Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 

- Наказ МФУ від 01.08.2010 року №288/519 

- Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 

 

6. Мета бюджетної програми  

    Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 

№ з/п КПКВК  КФКВК Назва підпрограми 

 0611020 0921 
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами , ліцеями, гімназіями, колегіумами 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 

(тис. грн)  

№ 

з/п 
КПКВК КФКВК 

Підпрограма/завдання  

бюджетної програми 2 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

 0611020 0921 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними  

закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами , ліцеями, гімназіями, колегіумами 

2760945,00 
0,0 

2760945,00 

1 
  Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми 

навчальними закладами 

2592345,00 
0,0 

2592345,00 

2   Забезпечення збереження енергоресурсів  168600,00  168600,00 

Усього: 2760945,00 0,0 2503820,00 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 

  

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 

 

КПКВК Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 

Регіональна цільова програма 1     

Підпрограма 1     

Підпрограма 2     



 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№ 

з/п 
КПКВК Назва показника 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Значення показника 

1 2 3 4 5 6 

 0611020 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними  

закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами , 

ліцеями, гімназіями, колегіумами 

   

1  Забезпечити надання відповідних послуг денними 

загальноосвітніми навчальними закладами 

   

  затрат    

  Всього – середньорічне число ставок  шт.од. мережа 25,35 

  Кількість класів  Од. мережа 6 

  Кількість дітей в навчальному закладі од мережа 49 

  Середньорічне число посадових окладів (ставок) 

педагогічного персоналу 

шт.од. мережа 13,1 

  Середньорічне число штатних одиниць 

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до 

педагогічного персоналу  

шт.од. мережа 1,5 

  Середньорічне число штатних одиниць робітників шт.од. мережа 10,75 

  Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів шт.од. мережа 1,0 

  ефективності    

  Діто-дні відвідування Днів  8820 

  якості    

  Кількість днів відвідування Днів  180 

2  Забезпечення збереження енергоресурсів    

  Затрат    

  Площа примішення, що опалюється кв.м.  1700 

 
 

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних 

послуг, всього 

грн. звітність 168600,00 

 
 

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних 

послуг з них на оплату електроенергії  

грн. звітність 18600,00 

 
 

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних 

послуг з них на оплату інших енергоносіїв 

грн. звітність 150000,00 

  Продукту     

 
 

Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному 

виразі електроенергії 

Тис. кВт. год розрахунково 6,0 



  


