
УКРАЇНА
ЗОЛОЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

05.07.2021
НАКАЗ

Золочів №127

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2021 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України 

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

УІІІ скликання від 23.06.2021 року №1141 «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 Українй 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 0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа», що додається.

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 Ns 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ освіти молоді та спорту

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.07.2021 р .  № 127

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

0 6 0 0 0 0 0 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код програмної класифікації видатків та 

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

0 6 1 0 0 0 0 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0 6 1 1 1 8 1 1181 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сз^асної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 
школа"

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. О бсяг бю дж етн и х  п ри значен ь/бю дж етн их  асигнувань -110140 гривень , у  том у числі загального  ф онду -  67440 гривень та  спец іальн ого  ф онду -  42700 
г р и в е н ь .

5. П ідстави  для  виконання бю д ж етн о ї програм и

"Конституція України"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України "Про 
дошкільну освіту"; Бюджетний Кодекс У країни; Наказ Міністерства фінансів У країни, Міністерства освіти і науки У країни 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 Х«472 "Про внесення змін до наказу 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 р, рішення IX сесії селищної ради УІІ1 скликання від 23.06.2021 року №1141 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 
22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

6. ЦІЛІ держ авн о ї політики, на досягнен ня яки х спрям ована реалізац ія  бю д ж етн о ї програм и

№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити надання якісних послуг з загальної середньої освіти в ЗЗСО



хета б ю д ж етн о ї програм и

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання б ю д ж етн о ї програм и

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

9. Н апрям и використання бю дж етних  кош тів

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої 
освіти, санаторних школах-інтернатах

67 440 42 700 п о  140

Усього 67 440 42 700 ПО 140

10. П ерелік  м ісцевих /  регіональни х програм , щ о виконую ться у  склад і бю д ж етн о ї програм и

N o

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результати вн і показники  бю д ж етн о ї програм и

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість закладів (за ступенями шкіл) од.___ мережа 11,00 0,00 11,00
кількість класів (за ступенями шкіл) Иї̂ ережа 170,00 0,00 170,00

2 продукту
чисельність учнів 7 Т 2 500,00 0,00 2 500,00

Валентина НАГОВЩИНА

П О ГО Д Ж Е Н О :

Фінансовий відділ Золочівсі 

Начальник фінансового ві,

06.07.2021 р.

(інішали/ініціал, прізвище)

'Охі 4 2 2 6 “^  ,

Алла ГУЧЕНКО
(ініціали/ініиіал, прізвище)



УКРАЇНА
ЗОЛОЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

05.07.2021
НАКАЗ

Золочів №128

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 IX сесії селищної ради 
УІІІ скликання від 23.06.2021 року №1141 «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 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти, що додається.

1.2. За КПКВК МБ 0611010 Надання дошкільної освіти, що додається.

1.3. За КПКВК МБ 0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, що додається.

1.4. За КПКВК МБ 0611061 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти, що додається.



у

/

/

/
1.5. За КПКВК МБ 0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, ш;о додається.

1.6. За КПКВК МБ 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шо додається.

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)

05.07.2021 р .№  128

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 прюграми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3440200 гривень , у тому числі загального фонду -  3428800 гривень та спеціального фонду - 
11400 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 IX сесії селищної ради УІІІ скликання від 23.06.2021 року №1141 "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__________________________________________________________________________________________________________________________



^ra бюджетної програми
творення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового 
юсобу життя, підготовка спортсменів

. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

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

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 2 489 200 11 400 2 500 600

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

Усього 3 428 800 11 400 3 440 200

). 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

І. 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



2 3 4 5 б 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 одук ту
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юндцьких 
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

і еф ек т и в н ост 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
я к ост і
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДКЗШОР), 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



2 3 4 5 б 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 ^ Ф ^ з а х у н о к 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні пелетів 'Ч З ^ ^ ^ й іу н о к  /Л,

У \-----------------------7  )  *
100,00 0,00 100,00

Н ачальн и к  відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Золочівської селищної ради 

І відділу
" ' '^ О д  4226** к 

У к  р

І і
(підпис)

Валентина НАГОВІЦИНА
(ініщали/ініціал, прізвище)

’^АлиїаГУЧЕНКО
(ініціали/ініиіал, прізвище)



Наказ Міністерства фінансів Уіфаїни 
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)

05.07.2021 р .№  128

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

(найменування відповідального виконавця)

1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи 
із позашкільної роботи з дітьми

(код за ЄДРПОУ)

20508000000

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

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -6511758 гривень , у тому числі загального фонду -  4914700 гривень та спеціального фонду - 
17058 гривень .

Іідстави для виконання бюджетної програми
тституція України"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України "Про 
кільну освіту"; Бюджетний Кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року №298/519; Постанова КМУ від
8.2010 №777 "Про затвердження Положення про освітній округ"; Постанова КМУ від 27.08.2010 №778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"; 
ізів 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 
ення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 р, рішення IX сесії селищної ради УІІІ скликання від 23.06.2021 року Хаі 141 "Про внесення змін до 
ння селищної ради від 22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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



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

8. Завдання бюджетної програми

^^юджетної 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 хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти 4 508 120 1 597 058 6 105 178
2 Забезпечення збереження енергоресурсів 358 000 0 358 000
4 Бюджет участі 48 580 0 48 580

Усього 4 914 700 1 597 058 6 511 758

10. Перелік місцевих / регіональних програм, пїо 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 о д о 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
кшькість 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 площа ОТ Берізка кв. м. звітність установи 1 736,00 0,00 1 736,00
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, 
всього грн. кошторис 333 000,00 0,00 333 000,00

3 них: водопостачання грн. звітність установи 2 000,00 0,00 2 000,00
електроенергія грн. 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 кв, 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
п р о д у к т у

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 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

кшькість проектів од. звітність установи 1,00 0,00 1,00
е ф е к т и в н о с т і

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. ^ ^ Q ^ H O K 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні водопостачання відс.^Г<<с^ 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні природного газу

-------------- i d -—c jv /
100,00 0,00 100,00

Н ачал ьн и к  відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Ф ін ан со вд ш й д щ ^ селищної ради
ттН ача^даіл фЩамб( і відділу

К р

(підпис)

Валентина НАГОВІЦИНА
(інішали/ікішал, прізвище)

Алла ГУЧЕНКО
(ініиіали/ініціал, прізвище)



Наказ Міністерства фінансів Уіфаїни 
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)

05.07.2021 р .№  128

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
'  (код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

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

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

3. 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 -4903900 гривень , у тому числі загального фонду -  695700 гривень та спеціального фонду - 
4208200 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України "Про 
цошкільну 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 IX сесії селищної ради УІІІ скликання від 23.06.2021 року №1141 "Про внесення змін до 
рішення селищної ради від 22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

6. ЦІЛІ д е р ж а в н о ї п о л іт и к и , н а  д о с я г н е н н я  я к и х  с п р я м о в а н а  р е а л із а ц ія  б ю д ж е т н о ї  п р о г р а м и

№
з/п

Ціль державної політгіки

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



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

І . Завдання бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

). Напрями використання бюджетних коштів
Гривень

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

1 2 3 4 5

1

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 у закладах загальної середньої освіти)

695 700 4 208 200 4 903 900

і

Усього 695 700 4 208 200 4 903 900
1

0 .  Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гр и в е н ь

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

1 2 3 4 5

Усього

1. 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 установи 6 014 313,00 0,00 6 014 313,00

Розподілено коштів освітньої субвенції грн.

сесія УІ скликання УІІІ від 
23.02.21 рішення VII сесії 
селищної ради УІІІ 
скликання від 02,04.2021 
року №622

649 000,00 4 002 700,00 4 651 700,00

2 продукту

Кількість закладів на які буде направлені залишки од. лист №142 від 19.02.21. 
лист №227 від 22.03.21 7,00 8,00 15,00

3 ефективності



1 2 3 4 5 6 7

Середні витрати на придьання обладнання предметів 
довгострокового користування

грн.
сесія УІ скликання УІІІ від 
23.02.21 254 500,00 850 400,00 І 104 900,00

Середні витрати на капітальний ремонт грн. сесія УІ скликання УІІІ від 
23.02.21 0,00 3 357 800,00 3 357 800,00

Середні витрати на підключення інтернету грн.

сесія УІ скликання УІІІ від 
23.02.21,рішення VII сесії 
селищної ради УІІІ 
скликання від 02,04.2021 
року №622

173 500,00 0,00 173 500,00

середні витрати на поточний ремонт грн.

сесія УІ скликання УІІІ від 
23.02.21,рішення VII сесії 
селищної ради УІІІ 

^кликання від 02,04.2021
№622 л

342 500,00 0,00 342 500,00

Н ачальн и к  відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Фінанс 

НачаІ

^шської селищної ради 

ілу

Валентина НАГОВІЦИЬіА
(ініціали/ініціал, прізвище)

й о д  
у  К р

^  у? ^  АллаГУЧЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



Наказ Міністерства фінана'в України 
26 серпня 2014 року №636 
(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 )

05.07.2021 р .  № 128

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Прогріамиої класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. 0611010 1010 0910 Надшня дошкільної 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 бюііжету)

(код бюджету)

4. О бсяг бю дж етн и х  п ри значен ь/бю дж етн их  асигнувань -21180664 гривень , у  том у числі загального  ф онду -  19422800 гривень та  спец іальн ого  ф онду 
1757864 гривень .

5. П ідстави  для виконання б ю д ж етн о ї програм и
"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 №836рішення IX сесії селищної ради УІІІ скликання від 23.06.2021 року №1141 «Про внесення змін до рішення селищної ради від 
22.12.2020 року №34 «Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік»

5. Ц ілі д ер ж авн о ї політики, на д осягн ен н я  яки х спрям ована реалізація бю д ж етн о ї програм и

Ціль державної політики

Забезпечення надання дошкільної освіти V

№
з/п

^ М ета бю д ж етн о ї програм и



Забезпечення надання дошкільної освіти

?. Завдання б ю д ж етн о ї програм и

№
з/п Завдання

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

Н апрям и використання бю дж етн и х  кош тів

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

І 2 3 4 5

І Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 17 353 000 1 757 864 19 110 864

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 2 069 800 0 2 069 800
Усього 19 422 800 1 757 864 21 180 664

). П ерел ік  м ісцевих  /  регіональни х  програм , щ о виконую ться у  складі бю д ж етн о ї програм и

Гривень

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

1 2 3 4 5

Усього

. Результативні показники  бю д ж етн о ї програм и

Vo
/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
К ІЛ ЬКІСТЬ 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

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



У 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 0,00 200,00
питома вага виконання по споживанні водопостачання відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні електроенергії ВІДС. (Прзрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні природного газу зо; 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні вугілля 'Г 100,00 .0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні дров ) 100,00 0,00 100,00

Валентина НАГОВІЦИНА
(ініціали/ініиіал, прізвище)

лищної ради V К Р Л \

Алла ГУЧЕНКО
(ішціалк/ініціал. прізвище)

06.07.

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)

05.07.2021 р .№  128

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

(найменування відповідального виконавця)

0990

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 20508000000 
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 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 558800 гривень , у тому числі загального фонду -  558800 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 ЇХ сесії селищної ради У1ІІ скликання від 23.06.2021 року №1141 "Про внесення змін до 
рішення селищної ради від 22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

6 . ЦІЛІ д е р ж а в н о ї  п о л іт и к и , н а  д о с я г н е н н я  я к и х  с п р я м о в а н а  р е а л із а ц ія  б ю д ж е т н о ї п р о г р а м и

№
з/п Ціль державної політики

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.



наданняпсихолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центрів

9. Напрями використання бюджетних коштів
Гривень

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

1 2 3 4 S
1 Забезпечення надання відповідних послуг для діяльності інклюзивно-ресурсного центру 493 800 0 493 800
2 Забезпечення збереження енергоресурсів 65 000 0 65 000

Усього 558 800 0 558 800

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

1. 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 500П п  л л

І І



1 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 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні природного газу 100,00 0,00 100,00

Н ачальн и к  відділу освіти, молоді та спорту

ськшселищної ради 

ілу

Валентина НАГОВІЦИНА
(ініиІалиЛніиіал, прізвище)

■/
к 1

Алла ГУЧЕНКО
(підпис) (ікіціапи/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 )

05.07.2021 р .№  128

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)

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 -36832960 гривень , у тому числі загального фонду -  34887960 гривень та спеціального фонду - 
1945000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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 IX сесії селищної ради УІІІ скликання від 23.06.2021 року №1141 "Про внесення змін до 
рішення селищної ради від 22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

6. ЦІЛІ д е р ж а в н о ї  п о л іт и к и , н а  д о с я г н е н н я  я к и х  с п р я м о в а н а  р е а л із а ц ія  б ю д ж е т н о ї  п р о г р а м и

№
з/п Цілй 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

). 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 27 085 956 1 910 000 28 995 956
2 Забезпечення збереження енергоресурсів 7 607 800 35 000 7 642 800
5 Бюджет участі 194 204 0 194 204

Усього 34 887 960 1 945 000 36 832 960

0. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюдже-люї програми
гривень

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

1 2 -• 3 4 5
Усього

1. 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 о,од 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.грн. кошторис 5 807,80 35,00 5 842,80
у т.ч. на водопостачання та водовідведення тис. гри. кошторис 133,00 0,00 133,00
у т.ч. на електроенергію тис.грн. кошторис 1 599,00 20,00 1 619,00
у т.ч. на природній газ тис.грн. кошторис 4 060,40 0,00 4 060,40
у т.ч. інші енергоносії тис.грн. кошторис 1 815,40 15,00 1 830,40
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 п р одук ту

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 642,26 7,14 649,40
у т.ч. природного газу тис.куб.м 521,40 0,00 521,40
у т.ч. вугілля, тона 300,00 0,00 300,00
у т.ч. дров куб.м. 227,00 3,00 230,00
Кількість проектів звітність установи 4,00 0,00 4,00

3 еф ек ти в н ост і

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



1 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. розрахунок 100,00 0,00 100,00
питома вага виконання по споживанні вугілля j )0 3 p a x y H 0 K 100,00 0,00 ■ 100,00

Н ачал ьн и к  відділу освіти, молоді та спорту

чшської селищної ради 

ідцілу

(підпис)

Валентина НАГОВІЦИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

/ 7

ллаТУЧЕНКО
(Ініціали/ініціал, прізвище)


