
УКРАЇНА
ЗОЛОЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

09.03.2021
НАКАЗ

Золочів №44

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

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України 
«Прикінцеві та перехідні положення», згідно з рішення УІ сесії селищної ради 
УІІІ скликання від 23.02.2021 року №334 «Про внесення змін до рішення 
селищної ради від 22.12.2020 року №34 «Про селищний бюджет на 2021 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 у новій редакції:

1.1 За КПКВК МБ 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.

1.2. За КПКВК МБ 0611010 Надання дошкільної освіти.

1.3. За КПКВК МБ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної освіти.



1.4. За КГЖВК МБ 0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

1.5. За КГЖВК МБ 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти.

1.6. За КГЖВК МБ 0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.7. За КГЖВК МБ 0611160 Забезпечення діяльності центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників.

1.8. За КГЖВК МБ 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту Валентина Наговіцина



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)

09.03.2021 р.№  44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

3.

0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти молоді та спорту

(код за ЄДРПОУ)

42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0610160

(найменування відповідального виконавця)

0160 0111 Керівництво 1 управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах

(код за ЄДРПОУ)

20508000000

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

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
іфедитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -865700 гривень , у тому числі загального фонду -  865700 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 №298/519; Постанова 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 р,рішення УІ сесії селищної ради УІІІ скликання від 23.02.2021 року №334 "Про внесення змін до 
рішення селищної ради від 22 грудня 2020 року №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, ОТГ



/. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 . 2 3 4 5

1 Здійснення виконавчими органами наданих законодавтсвом повноважень у відповідній сфері 865 700 0 865 700
Усього 865 700 0 865 700

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

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість штатних одиниць: од. Звітність установи 4,00 0,00 4,00
В т.ч. жінки од. Звітність установи 4,00 0,00 4,00
в т.ч. чоловіки од. Звітність установи 0,00 0,00 0,00

2 продукту
кільксть отриманих листів, звернень,заяв, скарг од. Звітність установи 1 300,00 0,00 1 300,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів: од.. Звітність установи 110,00 0,00 110,00

3 ефективності ‘
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника од. Звітність установи 325,00 0,00 325,00

кількість прийнятих норматгано-правових актів на одного 
працівника од. Звітність установи 27,00 0,00 27,00



1 2 3 4 5 6 7

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Розрахунок 213,20 0,00 213,20

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Золочівської селищної ради 
Начальник фінансового відділу

09.03.2021 р.
М.П.

Валентина НАГОВІЦИНА
(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)

09.03.2021 р . № 4 4

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000 Відділ освіти молоді та спорту

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

42264877

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611010 1010

(найменування відповідального виконавця)

0910 Надання дошкільної освіти

(код за ЄДРПОУ)

20508000000

(код програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
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 -20738700 гривень , у тому числі загального фонду -  19348700 гривень та спеціального фонду 
1390000 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 І червня 2010 року №298/519; Постанова 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 УІ сесії селищної ради УШ скликання від 23.02.2021 року №334 «Про внесення змін до рішення селищної ради від 
22.12.2020 року №34 «Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік»

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми



.‘ічення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

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 17 278 900 1 390 000 18 668 900

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 2 069 800 0 2 069 800
Усього  ̂ -- —  ■ ■— ■ 19 348 700 1 390 000 20 738 700

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

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис 160,11 0,00 160,11
КІЛЬКІСТЬ груп од. мережа 23,00 0,00 23,00
кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 9,00 0,00 9,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу (жінки) од. штатний розпис 45,60 0,00 45,60

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (жінки) од. штатний розпис 9,00 0,00 9,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників 
(жінки/чоловіки) од. штатний розпис 85,03 0,00 85,03

середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів (жінки) од. штатний розпис 14,75 0,00 14,75

І 2 3 4 5 6 7

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, 
всього тис.грн. кошторис 2 069,80 0,00 2 069,80



гу т.ч. оплата водопостачання та водовідведення тис.грн. ' кошторис 118,00 0,00 118,00
у т.ч, оплата на електроенергію тис.грн. кошторис 770,00 0,00 770,00
у т.ч. оплата природного газу тис.грн. кошторис 882,00 0,00 882,00
у т.ч. оплата інших енергоносіїв тис.грн. кошторис 299,80 0,00 299,80
Загальна площа приміщень кв. м. звітність установи 8 057,20 0,00 8 057,20
У  т.ч. площа приміщень, що опалюється кв. м. звітність установи 7 612,10 0,00 7 612,10

2 продукту
кількість дітей від 0 до 6 років осіб мережа 540,00 460,00 1 000,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб мережа 540,00 460,00 1 000,00
у т.ч. водопостачання та водовідведення тис.куб.м розрахунок 0,36 0,00 0,36
у т.ч. електроенергії тис.кВт.год розрахунок 220,00 0,00 220,00
у т.ч. природного газу тис.куб.м розрахунок 73,50 0,00 73,50
у т.ч. вугілля розрахунок 30,00 0,00 30,00
у т.ч. дрова розрахунок 25,00 0,00 25,00

3 ефективності
середні витрати на 1 дитину грн. розрахунок 31 224,00 2 942,00 34 166,00
діто-дні відвідування " грн. звітність установи 50 900,00 0,00 50 900,00
середній обсяг споживання водопостачання, куб.м. на 1 кв.м. розрахунок 5,30 0,00 5,30
середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м. розрахунок 27,30 0,00 27,30
середній обсяг споживання природного газу, куб.м. на 1 кв.м. розрахунок 10,80 0,00 10,80
середній обсяг споживання вугілля, тон на 1 кв.м. розрахунок 0,04 0,00 0,04
середній обсяг споживання дров, куб.м. на 1 кв.м. розрахунок 0,03 0,00 0,03

4 якості
кількість днів відвідування од. розрахунок 200,00 0,00 175,00
питома вага виконання по споживанні водопостачання віцс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні електроенергії відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні природного газу відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні вугілля відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні дров відс. розрахуно^ц \ 100,00 ’ 0,00 100,00
Начальник відділу освіти, молоді та спорту

;ькш селищної ради 

лу

Валентина НАГОВЩИНА
(ішціали/ішціал, прізвище)

Алла ГУЧЕНКО
(ішціалн/ікішал, прізвшце)



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)

09.03.2021 р.№  44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

3.

0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0610000 Відділ освіти молоді та спорту 42264І877
(код програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти 20508000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
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 -34938400 гривень , у тому числі загального фонду -  32993400 .гривень та спеціального фонду 
1945000 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 №298/519; Постанова 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 р,рішення У1 сесії селищної ради УШ скликання від 23.02.2021 року №334 "Про внесення змін до 
рішення селищної ради від 22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити надання якісних послуг з загальної середньої освіти в ЗЗСО



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів
Гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 26 991 396 1 910 000 28 901 396
2 Забезпечення збереження енергоресурсів 5 807 800 35 000 5 842 800
5 Бюджет участі 194 204 0 194 204

Усього 32 993 400 1 945 000 34 938 400

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

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Кількість закладів загальної середньої освіти од. мережа 11,00 0,00 11,00
ліцеї од. мережа 11,00 0,00 11,00
КІЛЬКІСТЬ класів в закладах: од. мережа 170,00 0,00 170,00
1-4 класів од. мережа 70,00 0,00 70,00
5-9 класів од.' мережа, 78,00 0,00 78,00
10-11 класів од. мережа 22,00 0,00 22,00
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. ЗВІТНІСТЬ установи 40,75 0,00 40,75
3 них жінки од. звітність установи 38,25 0,00 38,25



1 2 3 4 5 6 • 7
3 них чоловіки од. звітність установи 2,50 0,00 2,50
Середньорічне число штатних одиниць робітників од. звітність установи 173,63 0,00 173,63
3 них жінки од. звітність установи 107,38 0,00 107,38
3 них чоловіки од. звітність установи 66,25 0,00 66,25
кількість вечірних класів од. мережа 3,00 0,00 3,00
Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг тис. гри. кошторис 5 807,80 35,00 5 842,80
у т.ч. на водопостачання та водовідведення тис.грн. кошторис 133,00 0,00 133,00
у т.ч. на електроенергію тис.грн. кошторис 1 539,00 20,00 1 559,00
у т.ч. на природній газ тис.грн. кошторис 2 560,40 0,00 2 560,40
у т.ч. інші енергоносії тис.грн. кошторис 1 500,00 15,00 1 515,00
Загальна площа приміщень кв. м. звітність установи 31 712,00 0,00 31 712,00
у т.ч. площа приміщень що опалюється кв. м. звітність установи 23 989,00 0,00 23 989,00
Обсяг видатків по бюджету участі тис.грн. рішення сесії 194,20 0,00 194,20

2 продукту
Середньорічна кількість дітей дошкільного віку осіб мережа 140,00 0,00 140,00
3 них дівчат осіб звітність установи 68,00 0,00 68,00
3 них хлопчаки осіб звітність установи 72,00 0,00 72,00
середньорічна кількість учнів вечірних класів осіб мережа 33,00 0,00 33,00
3 них дівчат осіб звітність установи 10,00 0,00 10,00
3 них хлопчаки осіб звітність установи 23,00 0,00 23,00
сердньоріна кількість учнів осіб мережа 2 500,00 0,00 2 500,00
3 них дівчат осіб звітність установи 1 214,00 0,00 1 214,00
3 них хлопчаки осіб звітність установи 1 286,00 0,00 1 286,00
Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі; звітність установи 0,00 0,00 0,00
у т.ч. водопостачання та водовідведення тис. куб.м 6,24 0,00 6,24
у т.ч. електроенергії тис.кВт.год 627,26 7,14 634,40
у т.ч. природного газу тис. куб.м 406,00 0,00 406,00
у т.ч. вугілля, тона 260,00 0,00 260,00
у т.ч. дров куб.м. 200,00 3,00 203,00
Кількість проектів звітність установи 4,00 0,00 4,00

3 ефективності
Діто-дні відвідування днів звітність установи 364 080,00 0,00 364 080,00
середній обсяг споживання водопостачання, куб.м. на 1 кв.м. розрахунок 0,26 0,00 0,26
середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м. розрахунок 19,80 0,00 19,80
середній обсяг споживання природного газу, куб.м. на 1 кв.м. розрахунок 16,92 0,00 16,92
середній обсяг спожвання вугілля, тон. на 1 кв.м. розрахунок 0,03 0,00 0,03
середній обсяг споживання дров, куб.м. на 1 кв.м. розрахунок 0,02 0,00 0,02
Середня вартість одного проекту тис.грн. розрахунок 49,00 0,00 49,00



2 3 4 5 6 7 ■

4 ЯКОСТІ

Кількість днів відвідування в ЗЗСО днів звітність установи 148,00 0,00 148,00
питома вага виконання по споживанні електроенергії відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні природного газу відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні водопостачання відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні дров відс. "]ї№ірахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні вугілля відс. розрахуйрк 100,00 0,00 100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Золочівської селищної ради 

вого відділу

Валентина НАГОВІЦИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Алла ГУЧЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ освіти молоді та спорту

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.03.2021 р.№44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

3.

0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ освіти молоді та спорту

(код за ЄДРПОУ)

42264877
(код програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0611070 1070 0960

(наймегі^гвання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

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 -5165300 гривень , у тому числі загального фонду -  4890400 гривень та спеціального фонду 
274900 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 №298/519; Постанова 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 р, рішення VI сесії селищної ради УІП скликання від 23,02.2021 року №334 "Про внесення змін до 
рішення селищної ради від 22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

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



ха 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
Забезпечити утримання ОТ Берізка

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 хлопця{л у сфері отримання позашкільної освіти 4 483 820 274 900 4 758 720
2 Забезпечення збереження енергоресурсів 358 000 0 358 000
4 Бюджет участі 48 580 0 48 580

Усього 4 890 400 274 900 5 165 300

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" на 2021 - 2023 роки 65 600 0 65 600
Усього 65 600 0 65 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис 31,89 0,00 31,89
у т.ч. жінки од. звітність установи 23,39 0,00 23,39
у т.ч. чоловіки од. ЗВІТНІСТЬ установи 8,50 0,00 8,50
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу од. • штатний розпис 22,39 0,00 22,39

у т.ч. жінки од. звітність установи 17,89 0,00 17,89
у т.ч. чоловіки од. звітність установи 4,50 0,00 4,50
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 2,50 0,00 2,50



2 3 4 5 6 7
У т.ч. жінки од. звітність установи 2,50 0,00 2,50
у т.ч. чоловіки од. звітність установи 0,00 0,00 0,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. штатний розпис 7,00 0,00 7,00
у т.ч. жінки од. звітність установи 3,00 0,00 3,00
у т.ч. чоловіки од. звітність установи 4,00 0,00 4,00
кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем 
розташування) од. звітність установи 1,00 0,00 1,00

Всього середньорічне число штатних одиниць ОТ Берізка од. ЗВІТНІСТЬ установи 5,00 0,00 5,00
у т.ч. чоловіки од. звітність установи 5,00 0,00 5,00
Загальна плоша ОТ Берізка кв. м. звітність установи 1 736,00 0,00 1 736,00
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, 
всього гри. кошторис 333 000,00 0,00 333 000,00

3 них: водопостачання грн. звітність установи 2 000,00 0,00 2 000,00
електроенергія гри. ЗВІТНІСТЬ установи 81 000,00 0,00 81 000,00
природній газ грн. ЗВІТНІСТЬ установи 250 000,00 0,00 250 000,00
загальна площа приміщень ІСВ. м. звітність установи 1 011,00 0,00 1 011,00
площа що опалюється кв. м. звітність установи 1 011,00 0,00 1 011,00
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв ОТ Берізка тис.грн. кошторис 25,00 0,00 25,00
Обсяг видатків тис.грн. звітність установи 48,60 0,00 48,60

2 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 устано,ри 1 032,00 0,00 1 032,00

У т.ч. дівчата осіб звітність установи 711,00 0,00 711,00
у т.ч. хлопчаки осіб звітність установи 321,00 0,00 321,00
обсяг споживання у натуральному виразі: розрахунок 0,00 ’ 0,00 0,00
у т.ч. водопостачання тис. куб.м звітність установи 0,06 0,00 0,06
у т.ч. електроенргія тис.кВт.год звітність установи 24,00 0,00 24,00
у т.ч. природнього газу тис.куб.м звітність установи 27,00 0,00 27,00
Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі ОТ 
Берізка тис.кВт.год звітність установи 2,50 0,00 2,50

кількість проектів од. звітність установи 1,00 0,00 1,00
3 ефективності

середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за 
напрямами діяльності гуртків грн. ^ розрахунок 4 115,00 0,00 4 115,00

середній обсяг споживання водопостачання, куб.м. на 1 кв.м. звітність установи 0,06 0,00 0,06
середній обсяг споживання електроенргії, кВт/год на 1 кв.м. звітність установи 23,70 0,00 23,70
середній обсяг споживання природного газу, куб.м. на 1 кв.м. ЗВІТНІСТЬ установи 26,70 0,00 26,70
Середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м. ОТ розрахунок 1,44 0,00 1,44



2 3 4 5 6 7 •

Берізка
середня вартість одного проекту тис.грн. звітність установи 48,60 0,00 48,60

4 ЯКОСТІ
відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди за 
напрямами діяльності гуртків відс. звітність 100,00 0,00 100,00

питома вага виконання по споживанні електроенергії відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні водопостачання відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні природного газу відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГ(
;ІЛ'3^очівської селищної ради

і!ЙЙьнрігфінжо^Т^^відділу

(підпис)

Валентина НАГОВЩИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Алла ГУЧЕНКО
(інішали/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

09.03.2021 р. № 44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

коштів місцевого бюджету)

1. 0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0610000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 20508000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
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 -9012600 гривень , у тому числі загального фонду -  8886600 гривень та спеціального фонду -  126000 
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 №298/519; Постанова 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 Хо472 "Про внесення змін до наказу 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836,рішення VI сесії селищної ради У1І1 скликання від 23,02.2021 року №334 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 
22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

6. ЦІЛІ державної полігиьси, на досягнення яких спрямована реалізація бюджегної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1 Створення необхідних умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку та ведення цетралізованого господарського обслуговування закладів освіти

7. Мега бюджегної програми



.^печення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку, звітності та ведення централізованого господарського обслуговування

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
Гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення збереження енергоресурсів 145 700 0 145 700

4
Забезпечення надання якісних послуг з централізованогр господарського обслуговування та забезпечення 
складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації 8 740 900 126 000 8 866 900

Усього 8 886 600 126 000 9 012 600

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

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних посуг, всього тис.грн. кошторис 132,40 0,00 132,40

У  т.ч. на елетроенергію тис.грн. кошторис 60,00 0,00 60,00
у т.ч. на природній газ тис.грн. кошторис 70,00 0,00 70,00
у т.ч. на водопостачання та водовідведення тис.грн. кошторис 2,40 0,00 2,40
Загальна площа приміщень тис.кв.м звітність установи 1 092,00 0,00 1 092,00
Кількість груп централізованого господарського обслуговування од. мережа 1,00 0,00 1,00
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць: од. штатний розпис * 40,50 0,00 40,50

1 2 3 4 5 6 7

у т.ч, жінок од. 12,50 0,00 12,50
у т.ч. чоловіки од. 28,00 0,00 28,00



Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. • штатний розпис 9,00 0,00 9,-00
У т.ч. жінки од. 6,00 0,00 6,00
у т.ч. чоловіки од. 3,00 0,00 3,00
Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 27,50 0,00 27,50
у т.ч. жінки од. 2,50 0,00 2,50
у т.ч. чоловіки од. 25,00 0,00 25,00
кількість цетралізованих бухгалтерій од. звітність установ 1,00 0,00 1,00
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць: од. штатний розпис 13,00 0,00 13,00
У т.ч. жінки од. 13,00 0,00 13,00
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів: од. штатний розпис 13,00 0,00 13,00
У т.ч. жінки од. 13,00 0,00 13,00

2 продукту
Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі звітність установи 0,00 0,00 0,00
У т.ч. електроенергії тис.кВт.год звітність установи 41,40 0,00 41,40
у т.ч. природного газу тис.куб.м звітність установи 15,00 0,00 15,00
у т.ч. водопостачання т тис.куб.м звітність установи 72,00 0,00 72,00
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого 
господарського обслуговування од. 18,00 0,00 18,00

кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія од. 18,00 0,00 18,00
3 ефективності

Середній обсяг споживання електроенргії, кВт/год на 1 кв.м. звітність установи 33,12 0,00 33,12
Середній обсяг споживання природного газу, куб.м. на 1 кв.м. звітність установи 16,40 0,00 16,40
Середній обсяг споживання води, куб.м. на 1 кв.м. звітність установи 0,06 0,00 0,06

4 ЯКОСТІ

питома вага виконання по споживанні електроенергії кВт.год розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні природного газу куб.м. розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні водиї куб.м. розрахунок^ ^ 100,00 0,00 100,00
Н ачальник відділу освіти, молоді та спорту

очів^5^^і;фелищноі ради

Валентина НАГОВІЦИНА
(ініціалн/ініціал, прЬвише)

Алла ГУЧЕНКО
(ініїоали/ішціал, прізвішіе)

09.03.2021 р. 
М.П.



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)

09.03.2021 р.№ 44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

3.

0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти молоді та спорту

(код за ЄДРПОУ)

42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0611151 1151

(наймец^'вання відповідального виконавця)

0990

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 9о<:пйпппппп 
коштів місцевого бюджету

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

(код функціональної 
класифікації видатків та 
кріедшування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -555800 гривень , у тому числі загального фонду -  555800 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 №298/519; Постанова 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 р,рішення VI сесії селищної ради УІІІ скликання від 23,02.2021 року №334 "Про внесення змін до 
рішення селищної ради від 22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

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

№
з/п Ціль державної політики

1
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної 
освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини,



н а д а н н я п с и х о л о г о - п е д а г о г іч н и х , 'к о р е к ц ій н о - р о з в и т к о в и х  п о с л у г  т а  з а б е з п е ч е н н я  їх  с и с т е м н о г о  к в а л іф ік о в а н о г о  с у п р о в о д у

7. Мета бюджетної програми

Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Забезпечити діяльність інклюзішно-ресурсного центрів

9. Напрями використання бюджетних коштів
Гривень

№
з/п Напрями викорис'тання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання відповідних послуг для діяльності інклюзивно-ресурсного центру 490 800 0 490 800
2 Забезпечення збереження енергоресурсів 65 000 0 65 000

Усього 555 800 0 555 800

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

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
середньорічне число штатних одиниць робітників: од. штатний розпис 6,00 0,00 6,00
в т.ч. жінки од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00
в т.ч. чоловіки од. штатний розпис 5,00 0,00 5,00
кількість закладів од. мережа • 1,00 0,00 1,00
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв: тис.грн. кошторис 65,00 0,00 65,00
у т.ч. оплата електроенергії тис.грн. кошторис 15,00 0,00 15,00
у т.ч. оплата природного газу тис.грн. кошторис 50,00 0,00 50,00



4 2 •3 4 5 ■ 6 ■ 7
Загальна площа приміщень кв. м. звітність установи 1 182,00 0,00 1 182,00
у т.ч. площа, що опалюється кв. м. звітність установи 439,00 0,00 439,00

2 продукту
кількість здобувачів освіти з особливими освітіми потребами; осіб наказ ЗЗСО 21,00 0,00 21,00
В т.ч. дівчата осіб наказ ЗЗСО 4,00 0,00 4,00
в т.ч. хлопчаки осіб наказ ЗЗСО 17,00 0,00 17,00
у т.ч. електроенергії тис.кВт.год розрахунок 7,00 0,00 7,00
у т.ч. природного газу тис.куб.м розрахунок 11,60 0,00 11,60

3 ефективності
середні витрати на 1 дитину тис.грн. розрахунок 26,60 0,00 26,60
середній обсяг споживання електроенергії кВт/год на 1 кв.м. розрахунок 5,90 0,00 5,90
середній обсяг споживання природного газу, куб,м, на 1 кв.м. розрахунок 26,40 0,00 26,40

4 якості
охоплення дітей 3 особливими освітніми потребами від загальної 
дитячого населення з особливими освітніми потребами відс. розрахунок 64,00 0,00 64,00

питома вага виконання по споживанні електроенергії відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні природного газу відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

коїселищної ради

Валентина ЬІАГОВІЦИНА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Алла ГУЧЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 рсжу № 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)

09.03.2021 р.№  44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

3.

0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

0610000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників 20508000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
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 - 767000 гривень , у тому числі загального фонду -  767000 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 №298/519; Постанова 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 р, рішення VI сесії селищної ради УІП скликання від 23,02.2021 року №334 "Про внесення змін до 
рішення селищної ради від 22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

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

№
з/п Ціль державної політики

1 професійний розвиток педагогічних працівників



7. Мета бюджетної програми

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1
надання консультативної підтримки педагогічним працівникам з питань планування та визначення траєкторії професійного розвитку, проведення супервізії, розроблення 
внутрішніх документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів, а також особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за 
різними формами здобуття освіти, у т.ч. 3 використанням технологій дистанціного навчання

2 професійна підтримка педагогічних працівників з питань впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання 
здобувачів освіти і нових освітніх технологій

3
сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, зокрема шляхом координації діяльності професійних спільнот педагогічних працівників; узагальнення та поширення 
інформації 3 питань професійного розвитку педагогічних працівників; формування баз даних програм підвишення кваліфікації, інших джерел інформації (вебресурсів), 
необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників, та їх оприлюдення на власному вебсайті.

4 надання психологічної підтримки педагогічним працівникам

5 взаємодія та співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами та установами забезпечення якості освіти, закладами освіти, 
міжнародниими та громадськими організаціями, засобами масової інформації з питань діяності Центру

9. Напрями використання бюджетних коштів
Гривень

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

1 2 3 4 5

1 сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної 
середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів 767 000 0 767 000

Усього 767 000 0 767 000

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

1 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

кількість центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників од. мережа 1,00 0,00 1,00



2 3 4 5 6 7
всього середньорічне число ставок/штатних одиниць 
педпрацівників звітність установи 4,00 0,00 4,00

у т.ч. жінки од. звітність установи 4,00 0,00 4,00
2 продукту

кількість закладів, які обслуговує цешр професійного розвитку 
педагогічних працівників од. звітність установи 18,00 0,00 18,00

кількість педагогічних працівників, які обслуговує ЦПРПП од. звітність установи ^ 417,28 0,00 417,28

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО^
Фінансовий ві, 
Начальник фінаї

09.03.2021 р.
М.П.

ради

(підпис)

Валентина НАГОВІЦИНА
(ініціалиЛніціал, прізвище)

АллаГУЧЕНКО
(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)

09.03.2021 р.№44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

3.

0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ освіти молоді та спорту

(код за ЄДРПОУ)

42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0615031 5031

(найменування відповідального виконавця) 

0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл___________________________________

(код за ЄДРПОУ)

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 -3415200 гривень , у тому числі загального фонду -  3415200 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 №298/519; Постанова КМУ від
27.08.2010 Хо777 "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 програм но-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 р, рішення VI сесії селищної ради УІІІ скликання від 23,02.2021 року №334 "Про внесення змін до 
рішення селищної ради від 22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

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

№
з/п Ціль державної політики

1
Забезпечення розитку здібностей дітей та молоді у вибраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного 
оздоровлення та змістового відпочинку____________ _________________________________________________________________________________________________



7. Мета 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

1 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 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими 
спортивними школами ' 2 475 600 0 2 475 600

2 Забезпечити збереження енергоресурсів 891 100 0 891 100
3 Бюджет участі 48 500 0 48 500

Усього 3 415 200 0 3 415 200

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

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

од. мережа 1,00 0,00 1,00

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 22,75 0,00 22,75

середньорічне число ставок тренерів од. звітність установи 13,25 0,00 13,25
у т.ч. жінки од. звітність установи 3,50 0,00 3,50
у т.ч. чоловіки од. звітність установи 9,75 0,00 9,75



1 2 •3 4 5 • 7

середньорічне число ставок спеціалістів од. звітність установи 2,00 0,00 2,00
у т.ч. жінки од. звітність установи 1,00 0,00 1,00
у т.ч. чоловіки од. звітність установи 1,00 0,00 1,00
середньорічне число ставок робітників од. звітність установи 7,50 0,00 7,50
у т.ч. жінки од. звітність установи 3,50 0,00 3,50
у т.ч. чоловіки од. звітність установи 4,00 0,00 4,00
обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг грн. кошторис 891 100,00 0,00 891 100,00
В т.ч. водопостачання грн. кошторис 14 000,00 0,00 14 000,00
в т.ч. електроенергії грн. кошторис 50 000,00 0,00 50 000,00
в т.ч. тверде паливо (пелети) грн. кошторис 824 000,00 0,00 824 000,00
загальна площа приміщень кв. м. звітність утанови 1 412,20 0,00 1 412,20
площа примщень що опалюється кв. м. звітність установи 1 412,20 0,00 1 412,20
Обсяг видатків тис.грн. звітність установи 48,50 0,00 48,50

2 п р о д у к т у

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

осіб звітність установи 385,00 0,00 385,00

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

осіб звітність установи 150,00 0,00 150,00

У т.ч. дівчата осіб звітність установи 97,00 0,00 97,00
у т.ч. хлопчаки осіб звітність установи 288,00 0,00 288,00
обсяг споживання енергоресурсів у наттуральному виразі звітність установи 0,00 0,00 0,00
у т.ч. електроенергії тис.кВт.год звітність установи 17,90 0,00 17,90
у т.ч. водопостачання тис.куб.м звітність установи 0,42 0,00 0,42
у т.ч. пелетів, тона розрахунок 165,00 ' 0,00 165,00
Кількість проектів од. звітність установи 1,00 0,00 1,00

3 е ф е к т и в н о с т і

середній обсяг споживання водопостачання, куб.м. на 1 кв.м звітність установи 0,30 0,00 0,30
середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м звітність установи 12,60 0,00 12,60
середня вартість одного проекту тис.грн. звітність установи 49,00 0,00 49,00

4 ЯКОСТІ

кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту 
України / кандидатів у майстри спорту України

осіб ,, розрахунок 0,00 0,00 0,00

кількість учнів комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних

осіб розрахунок 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7
спортивних змаганнях
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим 
роком

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

питома вага виконання по споживанні електроенергії відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні водопостачання відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні пелетів відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО;
Фінансовий відділ 
Начальник фінансо:

09.03.2021 р.
М.П.

. ищ%ї ради

h і*

(підпис)

підпис)

Валентина НАГОВІЦИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

АллаГУЧЕНКО
(Ініціали/ініціал, прізвище)



УКРАЇНА
ЗОЛОЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

09.03.2021

НАКАЗ

Золочів №45

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2021 рік

На виконання ст, 20 Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Прикінцеві та перехідні положення», згідно з рішення УІ сесії селищної ради 

УІІІ скликання від 23.02.2021 року №334 «Про селищний бюджет Золочівської 

селищної ради на 2021 рік», 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 паспорти бюджетних програм на 2021 рік відділу освіти, молоді та 

спорту Золочівської селищної ради:

1.1. За КПКВК МБ 0611061 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної освіти.

1.2. За КПКВК МБ 0615012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

з неолімпійських видів спорту.

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту Валентина Наговіцина



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ освіти молоді та спорту

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.03.2021 р.№45

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

3.

0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код програмної класифікації видатків та 

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

0610000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти

20508000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
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 —4459900 гривень , у тому числі загального фонду -  457200 гривень та спеціального фонду 
4002700 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 №298/519; Постанова 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 р, рішення VI сесії селищної ради УІІІ скликання від 23,02.2021 року №334 "Про внесення змін до 
рішення селищної ради від 22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

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

№
з /п

Ціль державної політики



Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

,. Мета бюджетної програми

№
з/п Завдання

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
Гривень

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

1 2 3 4 5

і

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку 
коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у 
попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального 
процесу V закладах загальної середньої освіти)

457 200 4 002 700 4 459 900

Усього 457 200 4 002 700 4 459 900

10. Перелік місцевих / регіональних програм, ш;о 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

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Залишок коштів освітньої субвенції станом на 01.01.21 р. грн. ЗВІТНІСТЬ устан ови 6 014 313,00 0,00 6 014 313,00

Розподілено коштів освітньої субвенції грн.
сесія УІ скликання УІІІ від 
23.02.21 457 200,00 4 002 700,00 4 459 900,00

2 продукту
Кількість закладів на які буде направлені залишки од. лист №142 від 19.02.21 5,00 8,00 13,00

3 ефективності
Середні витрати на придьання обладнання предметів 
довгострокового користування грн. сесія УІ скликання УІІІ від 

23.02.21 0,00 777 900,00 777 900,00

Середні витрати на капітальний ремонт ГРН.
сесія УІ скликання УІІІ від 0.00 3 224 800,00 3 224 800,00





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

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ освіти молоді та спорту

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.03.2021 р.№45

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0610000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0615012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту 20508000000

(код програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
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 -152000 гривень , у тому числі загального фонду 
гривень.

152000 гривень та спеціального фонду -  0

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 №298/519; Постанова 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 р, рішення VI сесії селищної ради УІІІ скликання від 23,02.2021 року №334 "Про внесення змін до 
рішення селищної ради від 22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

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

№
з /п

Ціль державної політики



Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

,хета бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.

9. Напрями використання бюджетних коштів
Гривень

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

1 2 3 4 5
1 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту. 152 000 0 152 000

Усього 152 000 0 152 000

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 Розвиток фізичної культури та спорту Золочівської селищної ради на 2018-2021 р. 152 000 0 152 000

Усього 152 000 0 152 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту од. звітність установи 11,00 0,00 11,00
кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів 
спорту 3 підготовки до регіональних змагань од. звітність установи 10,00 0,00 10,00

2 продукту
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з 
неолімпійських видів спорту од. звітність установи 65,00 0,00 65,00

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з 
неолімпійських видів спорту 3 підготовки до регіональних 
змагань

од. звітність устанои 194,00 0,00 194,00

3 ефективності
середні витрати на один людино-день участі у регіональних 
змаганнях з неолімпійських видів спорту грн. звітність установи 100,00 0,00 100,00



2 3 4 5 6 7

4 ЯКОСТІ

ди н ам іка**  к ількості сп ортсм ен ів , як і беруть  у ч ас ть  у 
регіон ал ьн и х  зм аган нях , п ор івняно  з м и н ули м  р о к о м  в т.ч. 
ди н ам іка**  к ількості сп ортсм ен ів , як і п осіли  п ри зов і м ісця  у 
вказани х  зм аган нях , п ор івняно  з м и н ули м  роком

відс. ро зр ах у н о к 0 ,00 0 ,00 0 ,00

ди н ам іка**  к ількості сп ортсм ен ів , як і беруть  у ч асть  у 
рег іон ал ьн и х  зм аган нях , п ор івняно  з м и н ули м  роком

ВІДС. ро зр ах у н о к 0 ,00 0 ,00 0 ,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Фінансоддйлцдаіл Золочівської селищної ради 

відділу

Валентина НАГОВІЦИНА
(пІдпис>- (ініціали/ініціал, прізвище)

Алла ГУЧЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


