
і
УКРАЇНА

ЗОЛОЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

21.09.2020
НАКАЗ

Золочів №150

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2020 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Прикінцеві та перехідні положення», згідно рішення ХХУIII сесії селищної ради
г

УІІІ скликання від 15.09.2020 року №5769 «Про внесення змін до рішення 

селищної ради від 20.12.2019 року Х«4095 «Про селищний бюджет на 2020 рік» та 

додатків до нього», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних 

програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про декі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 

2018 року №908), а також з метою здійснення моніторингу, оцінки ефективності 

бюджетних програми,

НАКАЗУЮ:’

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік відділу освіти, молоді та 

спорту Золочівської селищної ради:

1.1. За КПКВК МБ 0611090 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, що додається.

1.2. За КПКВК МБ 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що додається.

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту В.Наговіцина

Скачко, 5-04-69



Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ освіти молоді та спорту

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

21.09.2020 р.№  150

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

( 0600000) Відділ освіти молоді та спорту 42264877

2 .

J .

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

( 0610000)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ осв1ти,молоді та спорту Золочівської селищної ради

(код за ЄДРПОУ)

42264877
(код програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

( 0611090)

(найменування відповідального виконавця)

1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи 
із позашкільної роботи з дітьми

(код за ЄДРПфУ)

20508000000

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

(код Функціональної 
класифікації 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 - 1161050 гривень , у тому числі загального фонду -  1161050 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми *
"Конституція України ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України "Про 
дошкільну освіту"; Бюджетний Кодекс України ;Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року N 298/519 ; Постановм КМУ від 
27.08.2010 №777 "Про затвердження Положення про освітній округ"; Постанова КМУ від 27.08. 2010 №778 " Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"; 
Наказів МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " та від 28.04.2017 року №472 "Про 
внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 рішення ХХУІІІ сесії селищної ради УІІІ скликання від 15.09.2020 року №5769 «Про внесення 
змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 року №4095 «Про селищний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль.державної політики

1 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми



•хета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

І 2 3 4 5
1 Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти 1 021 450 0 1 021 450
2 Забезпечення збереження енергоресурсів 139 600 0 139 600

Усього 1 161 050 0 1 161 050

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
1 Програма "Обдарована молодь” 2018-2020 р. 76 500 0 76 500

Усього 76 500 0 76 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис 31,89 0,00 31,89
кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем 
розташування) од. звітність установи 1,00 0,00 1,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу од. штатний розпис 22,39 0,00 22,39

середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників од. штатний розпис 7,00 0,00 7,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць 
спеціалістів од.^ штатний розпис 2,50 0,00 2,50

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 
всього грн. кошторис 139600,00 0,00 139600,00



2 3 4 5 6 7
3 НИХ на оплату водопостачання грн. кошторис 800,00 0,00 800,00
на оплату електроенергії грн. кошторис 9000,00 0,00 9000,00
на оплату природного газу грн. кошторис 129800,00 0,00 129800,00
загальна площа приміщень кв. м. звітність установи 1011,00 0,00 1011,00
площа приміщень, що опалюється кв, м. звітність установи 1011,00 0,00 1011,00
продукту
кількість гуртків за напрямами діяльності од. звітність установи 65,00 0,00 65,00
кількість заходів з позашкільної роботи од. звітність установи 94,00 0,00 94,00
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту 
у тому числі за напрямами діяльності гуртків

•
осіб звітність установи 1032,00 0,00 *1032,00

обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому 
числі водопостачання тис.куб.м звітність установи 0,03 0,00 0,03

У тому числі електроенергія тис.кВт.год звітність установи 3,30 0,00 3,30
у тому числі природнього газу тис.куб.м звітність установи 21,60 0,00 21,60
ефективності
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за 
напрямами діяльності гуртків грн. розрахунок 1052,00 0,00 1052,00

середній обсяг споживання водопостачання, куб.м. на 1 кв.м. розрахунок 0,03 0,00 0,03
середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м. розрахунок 3,26 0,00 3,26
середній обсяг споживання природного газу, куб.м.. на 1 кв.м. розрахунок 21,36 0,00 21,36
якості
відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за 
напрямами діяльності гуртків відс. звітність 0,00 0,00 0,00

питома вага виконання по споживанні електроенргії кВт.год розрахунок 0,00 0,00 0,00
питома вага виконання по споживанні водопостачання розрахунок 0,00 0,00 0,00
питома вага виконання по споживанніприродного газу розрахунок 0,00 0,00 0,00

^aчaльник відділу освіти,молоді та спорту

ЮГОДЖЕНО;
Фінансовий відділ Золочівської селищної ради 

ачальник фінансового відділу

1.09.2020 р.

.П .

В.О. Наговіцина
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.В. Гученко
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ освіти молоді та спорту

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.09.2020 р.№  150

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(0600000) Відділ освіти молоді та спорту 42264877

2 .

J .

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(0610000)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ освіти,молоді та спорту Золочівської селищної ради

(код за ЄДРПОУ)

42264877
(код програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(0615031 ) 5031

(найменування відповідального виконавця) 

0810

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 20508000000 
юнацьких спортивних шкіл

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

(код Функціональної 
класифікації 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 - 1125580 гривень , у тому числі загального фонду -  1125580 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми і

"Конституція України ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України "Про 
дошкільну освіту"; Бюджетний Кодекс України ;Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року N 298/519 ; Постановм КМУ від 
27.08.2010 №777 "Про затвердження Положення про освітній округ"; Постанова КМУ від 27.08. 2010 №778 " Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад "; 
Наказів МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " та від 28.04.2017 року №472 "Про 
внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 рішення ХХУІ11 сесії селищної ради УІІІ скликання від 15.09.2020 року №5769 «Про внесення 
змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 року №4095 «Про селищний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Цідь державної політики

1
Забезпечення розвитку здібностей дітей та молоді в вибраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного 
оздоровлення та змістового відпочинку ___________________________________________________________________________________________________________



. хУІета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового 
способу життя, підготовка спортсменів

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо- 
юнацькими спортивними школами 637 780 0 637 780

2 Забезпечити збереження енергоносіїв 487 800 0 487 800
Усього 1 125 580 0 1 125 580

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5
і

6 7

1 затрат
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в 
розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР), видатки на 
утримання яких здійснюється з бюджету

од. звітність установи 1,00 0,00 1,00

У тому числі тренерів осіб штатний розпис 13,00 0,00 13,00
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

грн. кошторис 1125580,00 0,00 1125580,00

КІЛЬКІСТЬ штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ,СДЮШОР)

осіб штатний розпис 9,50 0,00 9,50

обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг, грн. кошторис 487800,00 0,00 487800,00



2 3 4 5 6 7

ВСЬОГО 3 н и х

оплата водопостачання грн. кощторис 400,00 0 ,0 0 400,00
оплата електроенергії грн. кошторис 14700,00 0 ,0 0 14700,00
оплата природного газу грн. кошторис 57700,00 0 ,0 0 57700,00
оплата тв. палива (пелети) грн. кошторис 415000,00 0 ,0 0 415000,00
загальна площа приміщень кв. м. звітність установи 1412,20 0 ,0 0 1412,20
площа приміщень, що опалюється кв. м. звітність установи 1412,20 0 ,0 0 1412,20
п р о д у к т у

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних щкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)

«

осіб звітність установи

•

357,00 0 ,0 0

«

357,00

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних щкіл, 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх 
видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у 
регіональних спортивних змаганнях

осіб 150,00 0 ,0 0 150,00

обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому 
числі водопостачання тис.куб.м розрахунок 0 ,0 2 0 ,0 0 0 ,0 2

у тому числі електроенергії тис.кВт.год розрахунок 5,44 0 ,0 0 5,44
у тому числі природного газу тис.куб.м розрахунок 9,60 0 ,0 0 9,60
у тому числі пелетів, тона розрахунок 75,00 0 ,0 0 75,00
е ф е к т и в н о с т і

середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних щколах, видатки на утримання 
яких здійснюються 3 бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у 
розрахунку на одного учня

грн. 3153,00 0 ,0 0 3153,00

середній обсяг споживвання водопостачання, куб.м. на 1 кв.м розрахунок 0,01 0 ,0 0 0,01

середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м. розрахунок 3,90 0 ,0 0 3,90
середній обсяг споживання природного газу, куб.м. на 1 кв.м. розрахунок 6,90 0 ,0 0 6,90
середній обсяг споживання пелетів, тон на 1 кв.м. розрахунок 0,05 0 ,0 0 0,05
ЯКОСТІ

<

питома вага виконання по споживанні електроенергії кВт.год розрахунок 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

питома вага виконання по споживанні природного гузу куб.м. розрахунок 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

питома вага виконання по споживанн водопостачання куб.м. розрахунок 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

питома вага виконання по споживанні пелетів розрахунок 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



Начальник відділу освіти,молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Золочівської селищної ради 

Начальник фінансового відділу

21.09.2020 р.

м.п.



в.о. Наговіцина
(ініціали/ініціал, прізвише)

А.В. Гученко
(ініціали/ініиіал, прізвише)



і
УКРАЇНА

ЗОЛОЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

21.09.2020

НАКАЗ

Золочів №151

Про внесення змін до паспорта 
бюджетної програми відділу освіти, 
молоді та спорту Золочівської 
селищної ради

На виконання ст. 20 Бюджетного код9Ксу України, Закону України 
«Прикінцеві та перехідні положення», згідно з рішення ХХУІІІ сесії селищної 
ради УІІІ скликання від 15.09.2020 року №5769 «Про внесення змін до рішення 
селищної ради від 20.12.2019 року №4095 «Про селищний бюджет на 2020 рік» та 
додатків до ' нього», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів шро їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про декі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 
2018 року №908), а також з метою здійснення моніторингу, оцінки ефективності 
бюджетних програми,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми у новій редакції:

1.1. За КПКВК МБ 0611020 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (у тому числі з дощкільними підрозділами 
(відділеннями, групами), що додається.

1.2. За КПКВК МБ 0611150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти, 
що додається.

1.2. За КПКВК МБ 0611161 Забезпечення діяльності інщих закладів у сфері 
освіти, що додається.

1.3. За КПКВК МБ 0615012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
з неолімпійських видів спорту, що додається.

Начальник відділу освіти,
/А  І// ^

МОЛОДІ та спорту 6 В.Наговіцина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів Укршни 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року X® 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21 вересня_№ 151

3.

0600000

2. 0610000

0615012

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти.молоді та спорту Золочівської селищної ради
(найменування головного рюзпорядника коштів місцевого бюджету)

(код програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти,МОЛОДІ та спорту Золочівської селищної ради

5012

(найменування відповідального виконавця)

0810

42264877
(код за ЄДРПОУ)

42264877
(код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту___________________________

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

20508000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

105 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 105 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік "; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України 
"Про дошкільну освіту"; Бюджетний Кодекс України ;Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства освіти і^іауки України від 1 червня 2010 року N 298/519 ; Постановм КМУ 
від 27.08.2010 №777 "Про затвердження Положення про освітній округ" ; Постанова КМУ від 27.08. 2010 №778 " Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний 
заклад ";Наказів МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " та від 28.04.2017 року 
№472 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, рішення ХХУ1П сесії селищної ради УПІ скликання від 15.09.2020 року №5769 "Про 
внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 року №4095 "Про селищний бюжет на 2020 рік" та додатків до нього" ,

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

№ з/п Ціль державної політики
Розвиток фізичної культури та спорту Золочівської селищної ради ОТГ на 2018-2020 р.

7. Мета бюджетної програми 
Проведення спортивної роботи в регіоні

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

І Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

105 000,00 0,00 105 000,00

УСЬОГО 105 000,00 0,00 105 000,00

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

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

1 2 3 4 5

1 Розвиток фізичної культури та спорту Золочівської селищної ради ОТГ на
2018-2021 р.

105000)00 0,00 105000,00

Усього 105000,00 0,00 105 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
вим іру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

1 кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів 
спорту 3 підготовки до регіональних змагань, од.

од. Звітність 8,00 0,00 8,00

2 КІЛЬКІСТЬ регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од. од. Звітність 13,00 одо 13,00
продукту 0,00

3
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з 

неолімпійських видів спорту 3 підготовки до регіональних змагань, 
од.

од. Звітність 400,00 0,00 400,00

4 кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з 
неолімпійських видів спорту, од.

од. Звітність 220,00 0,00 220,00

ефективності 0,00

5
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних 

зборів 3 неолімпійських видів спорту 3 підготовки до регіональних 
змагань, грн.

грн. Звітність 150,00 0,00 150,00

якості 0,00

6
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних 

змаганнях порівняно з минулим роком відс. Звітність 100,00 0,00 100,00

7 Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у 
змаганнях порівняно з минулим роком

відс. Звітність 80,00 0,00 80,00





В.Наговіцина
(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)



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
Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21 вересня 2020 р. №151

1 . ___________ 0600000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2 . ___________ 0610000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0611161
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ освіти,молоді та спорту Золочівської селищної ради_____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти,молоді та спорту Золочівської селищної ради

42264877
(код за ЄДРПОУ)

42264877
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 20508000000

Кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 967 100,00

спеціального фонду- 1 160 161,00 гривень.

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

гривень, у тому числі загального фонду 7 806 939,00

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації ....... ^____ ______ _____________  ____  ___ ^
видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту”; Закон України 
"Про дошкільну освіту"; Бюджетний Кодекс України ;Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства освітні науки України від 1 червня 2010 року N 298/519 ; Постановм КМУ 
від 27.08.2010 №777 "Про затвердження Положення про освітній округ" ; Постанова КМУ від 27.08. 2010 №778 " Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний 
заклад ";Наказів МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " та від 28.04.2017 року 
№472 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, рішення ХХУ1І1 сесії селищної ради УІІ1 скликання від 15.09.2020 року №5769 
«Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 року JV«4095 «Про селищний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього» '

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми__________________________________________________________ ' _________________________

№ з/п Ціль державної політики

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної.фінансової документації,(Ьінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2 Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3 Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення збереження енергоресурсів 369 700,00 0,00 369 700,00
2 Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування . 6 055 369,00 1 160 161,00 7 215 530,00

3 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації. 
Фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

1 38! 870,00 0,00 1 381 870,00

У С Ь О Г О 7 8 0 6  9 3 9 ,0 0 1 160 1 6 1 ,0 0 8 9 6 7  1 0 0 ,0 0

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

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

1 2 3 4 5
У сь о го 0 ,0 0

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 0 ,0 0

1 Кількість централізованих бухгалтерій од. Звітність установи 1,00 0,00 1,00
С е р е д н ь о р іч н е  ч и с л о  ш т а т н и х  о д и н и ц ь  сп е ц іа л іс т ів 1 3 ,00 0 ,0 0 1 3 ,00

2 жінки од. Звіітність установ 13,00 0,00 13,00
С е р е д н ь о р іч н е  ч и сл о  ш т а т н и х  о д и н и ц ь  с п е ц іа л іс т ів 1 1 ,0 0 0 ,0 0 1 1 ,00

3 3 них:3-чоловіка,8-жінок од. Звітність установ 11,00 0,00 і 11,00
С е р е д н ь о р іч н е  ч и с л о  ш т а т н и х  о д и н и ц ь  р о б іт н и к ів 2 7 ,5 0 0 ,0 0 2 7 ,5 0

4 3 них: 2,5 - жінки, 25 - чоловіки од. Звітність установ 27,50 0,00 27,50
с е р е д н ь о р іч н е  ч и с л о  п о са д о в и х  о к л а д ів  (с т а в о к )  п е д а г о г іч н о г о 2,00 0,00 2,00

жінки од. Звітність установи 2,00 0,00 2,00
5 Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Звітність установ 36,50 0,00 36,50

6 Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 
всього

тис.грн. Кошторис 419,70 0,00 419,70

7 у тому числі оплату електроенергії тис.грн. Кошторис 141,00 0,00 141,00
8 у тому числі оплату при родного газу тис.грн. Кошторис 277,00 0,00 277,00
9 у тому числі оплату водопостачання тис.грн. Кошторис 1,70 0,00 1,70
9 Загальна площа приміщень тис.кв.м Звітність установи 1,25 0,00 1,25

п р о д у к т у 0 ,0 0

10 Кількість закладів.які обслуговує централізована бухгалтерія од. Звітність установи 19,00 0,00 19,00



11 Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого 
господарського обслуговування

од. Звітність установ 19,00 0,00 19,00

12 у тому числі електроенергії тис.кВт.год Звітність установ 41,40 0,00 41,40
13 у тому числі природного газу тис.куб.м Звітність установ 20,50 0,00 20,50
14 у тому числі водопостачання куб.м Звітність установ 72,00 0,00 72,00

ефективності 0,00
14 Кількістьустанов, які обслуговує 1 працівник од. Звітність установ 1,00 0,00 1,00
15 Кількість установ, які обслуговує один працівник од. Звітність установ 1,90 0,00 1,90
16 Середній обсяг споживання електроенергії.кВт/год на 1 кв.м. кількість Звітність установ 33,12 0,00 33,12
17 Середній обсяг споживання природного газу куб.м. на 1 кв.м кількість Звітність установ 16,40 0,00 16,40
18 Середній обсяг споживання води куб.м. на 1 кв.м кількість Звітність установ 0,06 0,00 0,06
18 якості 0,00
19 питома вага виконання по споживанні електроенергії ^ V'; розрахунок 0,00 0,00 0,00
20 питома вага виконання по споживанні природного газу розрахунок 0,00 0,00 0,00
21 питома вага виконання по споживанні води куб,м. ^ />j303paxyH0K /  ] 0,00 0,00 0,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Золочівської селищної ради 
{Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

21.09,2020

К о ц  ,

(підпис)

(Дата погодження)

В.Наговіцина
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.Гученко
(ініціали/ініціал, прізвище)

М,П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 роііу№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, молоді та спорту Золочіської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21 вересня 2020 р.Х“ 151

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти.молоді та спорту Золочівської бедишної ради 42264877
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти,молоді та спорту Золочівської селищної ради______
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

42264877

3. 0611150 1150 0990
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класиф ікації 

видатків та кредитування бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти______
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

20508000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

1 326 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 326 100,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України 
"Про дошкільну освіту"; Бюджетний Кодекс України ;Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства освіти.і науки України від 1 червня 2010 року N 298/519 ; Постановм КМУ 
від 27.08.2010 №777 "Про затвердження Положення про освітній округ" ; Постанова КМУ від 27.08. 2010 Х«778 " Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний 
заклад ";Наказів МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " та від 28.04.2017 року 
№472 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836рішення ХХУІП сесії селищної ради УП1 скликання від 15.09.2020 року №5769 «Про 
внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 року №4095 «Про селинщий бюджет на 2020 рік» та додатків до нього» j

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

№ з/п Ціль державної політики

Забезпечення належної методичної роботи закладам освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти
2 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний (])Онд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 1 326 100,00 0,00 1 326 100,00

УСЬОГО 1 326 100,00 0,00 1 326 100,00

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

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

1 2 3 4 5
1 0,00

Усього 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
затрат 0,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

8,00 0,00 8,00

1 жінки од. Звітність установи -  8,00 0,00 8,00
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів 0,00 0,00 0,00

2 жінки од. Звітність установи 0,00 0,00 0,00
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) 8,00 0,00 8,00

4 жінки од. Звітність установи 8,00 0,00 , 8,00
5 кількість закладів од. Мережа 19,00 0,00' 19,00

продукту 0,00
12 Кількість педагогічних працівників, які атестуються осіб Звітність установи 90,00 0,00 90,00
13 Кількість наданих консультацій педагогічним працівникам од. Звітність установи 300,00 0,00 300,00
14 Кількість напрямків моніторингових досліджень різного рівня од. Звітність установи 15,00 0,00 15,00
15 Кількість проведених науково-практичних семінарівдворчих 

звітів.виставок. презентацій
од. Звітність установи 19,00 0,00 19,00

16 Кількість досліджень освітніх потреб соціуму та вивчення фахових 
потреб педагогів

од. Звітність установи 6,00 0,00 6,00
17 Кількість експериментально-дослідських проектів од. Звітність установи 6,00 0,00 6,00
18 Кількість проведених олімпіад, конкурсів.оглядів од. Звітність установи 20,00 0,00 20,00
19 Кількість виготовлених примірників навчально-методичної 

літератури
од. Звітність установи 18,00 0,00 18,00

ефективності 0,00



(Дата погодження)

м.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
Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21 вересня 2020 р. №151

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0600000
(код програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освітИ'МОЛоді та спорту Золочівської селищної ради 42264877
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти,молоді та спорту Золочівської селищної ради______
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

42264877
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611020

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1020 0921

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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)

20508000000

(код бюджету)

4, Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 7 554 087,00 гривень.

101 429 389,00 гривень, у тому числі загального фонду 93 875 302,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік Закон України "Про осйту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України 
"Про дошкільну освіту"; Бюджетний Кодекс України ;Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року N 298/519 ; Постановм КМУ 
від 27.08.2010 №777 "Про затвердження Положення про освітній округ" ; Постанова КМУ від 27.08. 2010 №778 " Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний 
заклад ";Наказів МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " та від 28.04.2017 року 
№472 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 рішення ХХУ1П сесії селищної ради УІ11 скликання від 15.09.2020 року №5769 «Про 
внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 року №4095 «Про селищний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього»

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

№ з/п Ціль державної політики

Забезпечити надання якісних послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти



8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення збереження енергоресурсів
2 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
3 Придбання обладнання довгострокового користування
4 Співфінансування переможців обласного конкурсу мініпроєктів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
І Забезпечення збереження енергоресурсів 6 497 500,00 55 000,00 6 552 500,00
2 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 24 611 018,00 2 268 800,00 26 879 818,00
3 Освітня субвенція 60 482 100,00 0,00 60 482 100,00
4 Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 178 932,00 35 000,00 213 932,00
5 Бюджет участі 57 600,00 138 000,00 195 600,00
6 Придбання обладнання довгострокового користування 192 100,00 95 200,00 287 300,00
7 Придбання обладнання для оснащення кабінетів 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00
8 Співфінасування мініпроєктів "Разом в майбутнє" 1 137 283,00 569 050,00 1 706 333,00
9 Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа"
718 769,00 510 537,00 1 229 306,00

10 Облаштування автоматичної пожежної сигналізації в опорних закладах загальної 
середньої освіти

0,00 778 000,00 778 000,00

II ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої 
освіти

0,00 404 500,00 404 500,00

У С Ь О Г О 9 3  8 7 5  3 0 2 ,0 0 7 5 5 4  0 8 7 ,0 0 101 4 2 9  3 8 9 ,0 0

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

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

1 2 3 4 5
1

Усього

Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00



1 Кількість класів в закладах од. Звітність установи 161,00 0,00 161,00
С е р е д н ь о р іч н е  ч и с л о  п о са д о в и х  о к л а д ів  (с т а в о к )  п е д а г о гч н о го  

п ер со н а л у
3 0 9 ,1 2 0 ,0 0 3 0 9 ,1 2

2 3 них: 299,62 - жінки, 9.5 - чоловіки од. Звітність установи 309,12 0,00 309,12
С е р е д н ь о р іч н е  ч и с л о  ш т а т н и х  о д и н и ц ь  с п е ц іа л іс т ів 4 0 ,7 5 0 ,0 0 4 0 ,7 5

3 3 них: 38,25 - жінки, 2,5 - чоловіки од. Звітність установи 40,75 0,00 40,75
4 Кількість ліцеїв од. Звітність установи 7,00 0,00 7,00
5 Кількість опорних шкіл од. Звітність установи 4,00 0,00 4,00
6 вечірні класи од. Звітність установи 4,00 0,00 4,00

с е р е д н ь о р іч н е  ч и с л о  ш т а т н и х  о д и н и ц ь  р о б іт н и к ів 1 7 3 ,6 3 0 ,0 0 173,63
7 . 3 них: 107,38 - жінки, 66.25 - чоловіки ,од. Звітність установи 173,63 . 0,00 173,63

в с ь о г о -с е р е д н ь о р іч н е  ч и с л о  с т а в о к  (ш т а т н и х  о д и н и ц ь ) 6 2 9 ,1 6 0 ,0 0 6 2 9 ,1 6
8 3 них: 547,91 - жінки. 81,25 - чоловіки од. Звітність установи 629,16 0,00 629,16

се р е д н ь о р іч н е  ч и с л о  ш т а т н и х  о д и н и ц ь  а д м ін п е р с о н а л у , за  
у м о в а м и  о п л а т и  в ід н е с е н и х  д о  п е д а г о г іч н о г о  п ер со н а л у

1 0 8 ,1 6 0 ,0 0 1 08 ,16

9 3 них: 106,16 - жінки, 3 - чоловіки од. Звітність установи 108,16 0,00 108,16

10 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, 
всього

тис.грн. Кошторис 7 192,50 5,50 7 198,00

11 V ому числі оплата водопостачання та водовідведення тис.грн. Кошторис 85,00 0,00 85,00
12 V тому числі оплата електроенергії тис.грн. Кошторис 2 056,10 55,00 2 111,10
ІЗ у тому числі оплата природного газу тис.грн. Кошторис 4 363,40 0,00 4 363,40
14 у тому числі оплата інших енергоносіїв тис.грн. Кошторис 1 489,00 0,00 1 489,00
15 загальна площа приміщень кв. м. Звітність установи 31 712,00 0,00 31 712,00
16 у тому числі площа приміщень, що опалюються кв. м. Звітність установи 23 989,00 0,00 23 989,00
17 Бюджет участі тис.грн. Рішення сесії 57,60 138,00 195,60
18 Обсяг співфінансування на мініпроети "Разом в майбутнє" грн. проект-кошторис 538 713,00 269 550,00 808 263,00

Придбання обладнання для оснащення кабінетів тис.грн. Рішення сесії ХХІУ скликання УШ
від 06.04.2020

0,00 1 800,00 1 800,00

П Р О Д У К Т У 0 ,0 0
19 середньорічна кількість дітей дошкільного віку осіб Звітність установи 140,00 0,00 140,00

3 них: 68-дівчат. 72-хлопчаки
20 середньорічна кількість учнів вечірних класів осіб Звітність установи 40,00 0,00 40,00

3 них: 17-дівчат. 23-хпопчаки
21 середньорічна кількість учнів осіб Звітність установи 2 460,00 0,00 2 460,00

3 них: 1203-дівчат, 1257-хпопчаки
22 у тому числі водопостачання та водовідведення тис.куб.м Розрахунок ^ 4,00 0,00 4,00
23 у тому числі електроенергії тис.кВт.год Розрахунок 570,50 16,20 586,70
24 у тому числі природного газу тис.куб.м Розрахунок 389,00 0,00 389,00
25 у тому числі вугілля, тона кількість Розрахунок 220,00 0,00 220,00
26 V тому числі брикетів, тона кількість Розрахунок 65,00 0,00 65,00
27 у тому числі дров, куб.м кількість Розрахунок 200,00 0,00 . 200,00
28 кількість проектів кількість Звітність установи 1,00 3,00 4,00
29 кількість мініпроектів "Разом в майбутнє" кількість звітність 4,00 2,00 6,00
ЗО кількість придбаного обладнання довгострокового користування кількість звітність 0,00 3,00 3,00

31 кількість закладів у яких навчаються діти з особливими освітніми 
потребами

кількість Звітність 4,00 0,00 4,00

кількість кабінетів кількість Звітність 0,00 5,00 5,00
еф е к т и в н о с т і 0 ,0 0

32 діто-дні відвідування днів розрахунок 364 080,00 0,00 364 080,00
33 середній обсяг споживання водопостачання, куб.м. на 1 кв.м. кількість розрахунок 26,10 0,00 26,10
34 середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м. кількість розрахунок 17,99 0,00 17,99
35 середній обсяг споживання природного газу, куб.м. на 1 кв.м. кількість розрахунок 16,22 0,00 16,22
36 середній обсяг споживання вугілля, тон на 1 кв.м. кількість розрахунок 0,03 0,00 0,03
37 середній обсяг споживання брикетів, тон на 1 кв.м. кількість розрахунок 0,01 0,00 0,01



38 середній обсяг споживання дров, куб.м на 1 кв.м. кількість розрахунок 0,02 0,00 0,02

39
середні видатки на придбані одиниці предметів довгострокового 

користування грн.
розрахунок

0,00 25 633,00 25 633,00

40 середня вартість одного проекту грн. розрахунок 48,90 0,00 48,90

41 співфінасування з обласного бюджету на мініпроект "Разом в 
майбутнє"

грн. розрахунок 598 570,00 299 500,00 898 070,00

42 співфінасування з селищного бюджету на мініпроект "Разом в 
майбутнє"

грн. розрахунок 538 713,00 269 550,00 808 263,00

42
середні видатки на один заклад з дітьми особливими освітніми 

потребами тис.грн.
розрахунок

49,10 0,00 49,10

середня вартість одного придбаного кабінету тис.грн. розрахунок 0,00 '  0,45 0,45
я к о ст і

43 кільксть днів відвідування в ЗЗСО днів розрахунок 148,00 0,00 148,00
44 питома вага виконання по споживанні електроенергії квт/год розрахунок 0,00 0,00 0,00
45 питома вага виконання по споживанні природного газу куб,м. розрахунок 0,00 0,00 0,00
46 питома вага виконання по споживанні водопостачання розрахунок 0,00 0,00 0,00
47 питома вага виконання по споживанні дров розрахунок 0,00 0,00 0,00
48 питома вага виконання по споживаннібрикетів розрахунок 0,00 0,00 0,00
49 питома вага виконання по споживанні вугілля >^/о м . л \<А /Ч  розрахунок / ч 0,00 0,00 0,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту 
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_Фтансощй^^і^іл^Золочівської^селишної^2ади 
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Начальник фінансового відділу

21.09.2020
(Дата погодження)

(підпис)

В.Наговіцина
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