
М АКАРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Н А К А З

06 липня 2020 року № 135

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до рішення сесії Макарівської районної ради від 26.06.2020 
№654-36-VII «Про внесення змін до рішення Макарівської районної ради від 
20.12.2019 № 582-32-УП "Про районний бюджет Макарівського району на 2020 
рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 
звітів про їх виконання затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 20.14 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
10 вересня 2014 року за № 1 104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів 
Міністерства фінансів України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 29 січня 2019 року за № 81/33052)

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік відділу освіти, 
фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації за 
кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

код 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами)), затвердженого наказом відділу освіти, фізичної культури та спорту 
Макарівської районної державної адміністрації від 27.01.2020р. №28 (у редакції 
наказу відділу освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної 
державної адміністрації від 17.06.2020р. № 120),

код 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл», затвердженого наказом відділу освіти, 
фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації від 
27.01.2020р. №28 (у редакції наказу відділу освіти, фізичної культури та спорту



Макарівської районної державної адміністрації від 
виклавши їх у новій редакції, що додаються.

10.03.2020р. №63),

Начальник відділу освіти,
фізичної культури  
та спорту М акарівської РДА Вол О/і и їм и р ТА Р Н А В С ЬК И Й

4 //



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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ

відділу освіти, фізичної культури та спорту М акарівської районної 
держ авної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06 липня 2020 р. N 135

П а сп о р т
бю дж етної програми місцевого бю дж ету на 2020 рік

Відділ освіти, фізичної культури та спорту М акарівської районної 
І ■ OotlUUOu # . 1 0 2 143*/12

державної адміністрації ---------- —
(код 1 Ірограмної класифікації видатків та кредитування місцевого (найменування головного розпорядника коштів місцевого (код за ЄДРПОУ)

бюджету) бюджету)

2. 0610000 Відділ освіти, фізичної культури та спорту М акарівської районної 
держ авної адміністрації

(код 1 Ірої рамної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
02143712

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами  
загальної середньої освіти ( у тому числі з 

дош кільними підрозділами (відділеннями, 
групами)) 10314200000

і код Програмної класифікації 
видатків та кредиіл вання 

м іецевого бюджс 1Л )

(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної прої рами згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків га кредитування місцевого бюджсту)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

( код бюджету')



( )бсяі бюджетних призначень,/ бюджетних асигнувань - 192 929 557 ,58  гривень, у тому числі загального фонду - 186 057 263,58  гривень та 
спеціального фонду - 6 872 294,00  гривень.

І Іідстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №  254/96) 
бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010№  2456-УІ);
Закон України від 14.1 1.2019р. №  294-1Х "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
Закон України від 23.05.1991 № 1060-Х11 "Про освіту";

5. Закон України від 13.05.1999 № 651 -XIV "Про загальну середню освіту"
І Іаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Макарівської районної ради від 26.06.2020 №654-36-УІ1 " Про внесення змін до рішення Макарівської районної ради від 
20.12.2019 №  582-32-VIІ "Про районний бюджет Макарівського району на 2020 рік"

6.
і

1|,ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

\ і/1] Ціль державної політики
Мадамнн за га л ь н о ї сер ед н ь о ї осв іти  зак л адам и  за г а л ь н о ї сер ед н ь о ї осв іти  ( у  том у числі з д о ш к іл ь н и м и  п ідр озд іл ам и  (в ід д іл ен н я м и ,

гр упам и))

7.
8.

Мста бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах 

Завдання бюджетної програми

 ̂ ч/п Завдання
Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами

9 І Іппрями використання бюджетних коштів 
і рішень



N ч/п
1 Іапрями 

використання 
бюджетних коштів

.Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5

1
Оплата праці і 
нарахування на 
заробітну плату

157 911 684.00 0.00 157 911 684,00

2 Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 18 100 100.00 198 800.00 18 298 900.00

Заходи з 
інформатизації 92 800.00 1 036 194,00 1 128 994.00

4 Ііидатки розвитку 0.00 5 517 988.00 5 517 988.00
5 Інші поточні видатки 9 952 679,58 1 155 506,00 11 108 185.58

Усього 186 657 263,58 6 872 294.00 192 929 557,58

1 Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(гри)

N ч/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 7 4 5

Усього 0 0 0



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 оJ 4 5 6 7
1 затрат

середньорічне число посадових 
окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

)
од. штатний розпис 752,23 0 752,23

середньорічне число штатних 
одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до 
педагогічного персонал

ОД. штатний розпис 11 1,75 0 11 1.75

середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів ОД. штатний розпис 60,5 0 60.5

середньорічне число штатних 
одиниць робітників од. штатний розпис 4 10,95 0 410.95

всього - середньорічне число 
ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 1335,430 0 1335,430

кількість класів (за ступенями 
шкіл 1-І П ) од. статистична звітність 262 0 262

кількість класів (за ступенями 
шкіл 1-11) од. статистична звітність 98 0 98

кількість класів (за ступенями 
шкіл-1) од. статистична звітність 7 0 7

кількість закладів (за ступенями 
шкіл 1-111) од статис гич на звітність 19 0 19

кількість закладів (за ступенями 
шкіл 1-11) од. статис пічна звітність 12 0 12

кількість закладів (за ступенями 
шкіл 1) од. статисгичіііі звітність 3 0

9 продукту



кількість осіб з числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, яким 
буде виплачуватися одноразова 
грошова допомога при 
працевлаштуванні

*

од. статистична звітність 0 0 0

кількість учнів (вихованців), які 
отримали послуги денними 
за гал ьноос в і гн і м и на вч ал ьн и м и 
закладами

од. статистична звітність 5292 0 5292

еф ек ти в н о ст і
діто-дні відвідування дітьми 
дошкільного віку школи- 
ди гячого садка

тис. дні в дані управлінського обліку 99,4 0 99,4

діто-дні відвідування учніми тис.днів дані управлінського обліку 793,9 0 793,9

4 Мкості
Кількість днів відвідування днів СЕЯатл'правл і нського об. і і ку 210\ 165 0 210\ 165

гг■\№ K,l І.

ÇO Æ-.̂ V----
Н ач ал ьн и к  в ідділ у осв іти , ф ізи ч н о ї к ул ьтур и  
і а сп орту М а к а р ів сь к о ї РДА

ІІОІ ОДЖІ ПО:. ■ . - 
У ирав  ініш і (|

і : '%  ^  
ІІача......... <к .

М а к а р ів сь к о ї РДА

І ІІ  І I I  111)1 0 ,

М II
їжі....tfoa&jhji&gfc

Вол од и м и р ТАРН ABC Ь КИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ДІДКІВСЬКА
(ініціали/ініціал. прізвище)

Ш Ж ‘



за і ні рджі :і іо
І Іаказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ

відділу освіти, фізичної культури та спорту М акарівської районної 
_________________________ державної адміністрації_________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06 липня 2020 р. N 135

} Паспорт
бю дж етної програми місцевого бю джету на 2020 рік

І. 0600000

(код Програмної класифікації видатків га кредитування місцевої* 
бюджету)

Відділ освіти, фізичної культури та спорту М акарівської районної
держа вної ад м і її істра ції

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

02143712
(код за СДРГ Ю У)

2. 061(1000 Відділ освіти, фізичної культури та спорту М акарівської районної 
держа вної адм і н істрації

02143712

(код І Ірої рамної класифікації видатків та кредит) вання місцевого бюджет) (найменування відповідального виконавця) (код за С'ДРПОУ)

3. 0615031 5031 0810

Утримання га навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл 10314200000
(код Програмної класифікації і код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджс гної програми згідно з Типовою програмною

видатків і а кредитування класифікації видатків га видатків та кре лінування класифікацією вила псів та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету) креді! іування місцевого бюджс 1 у) бюджеіу)

(код бюджету)

Обсяі бюджетних призначень / бюджетних аснпі\наш, - N0') N50,00 гривень, у тому числі загального фонду - 806 900,00 гривень га 
спеціального фонду - 2950,00 гривень.



І Іідетави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №  254/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №  2456-УІ);
Закон України від 14.11.2019№ 294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
Закон України від 23.05.1991 №  1060-Х1І "Про освіту";
Закон України від 22.06.2000 №  1841-НІ «Про позашкільну освіту»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11. 2008 №  993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Макарівської
районної ради від 26.06.2020 №654-36-УІІ" Про внесення змін до рішення Макарівської районної ради від 20.12.2019 №  582-32-УІІ "Про 
районний бюджет Макарівського району на 2020 рік"

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

N з/п Ціль державної політики
Утриманні« та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-ю нацьких спортивних шкіл

Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку здібностей вихованців ди гячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення
7. умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
Підгот овка спорт ивного резерву га підвищ ення рівня ф ізичної підготовленості дітей дитячо-ю нацьким и спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 .1 4 5
( )плата праці 635400,00 0.00 635400,00



Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв

144500,00 800,00 145300,00

Заходи з 
інформатизації

500,00 0,00 500,00

Інші поточні видатки 26500,00 2150,00 28650,00
Усього 806900,00 2950,00 809850,00

І Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(гри)

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 ’і 4 5

Усього 0 0 0

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело і нформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат



кількість комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл в 
розрізі їх видів (ДЮСІ11. 
КДІОСШ. СДІОШОР). видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету, од.

кількість тренерів, осіб.

обсяг витрат на утримання 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл в розрізі їх видів 
(ДЮСІ II, КДІОСШ, СДЮШОР), 
видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету, гри.

кількість штатних працівників 
ком унал ь н и х дитя чо-юнаць к их 
спортивних шкіл, видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету, у розрізі їх видів 
(ДЮСШ. КДІОСШ. СДЮШОР), 
осіб.

п р одук ту
середньорічна кількість учнів 
комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл, 
видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету, у 
розрізі їх видів (Д Ю СШ . 
КД ІО СШ . СД ІО Ш О І’)- осіб

кількість учнів комунальних 
ди тячо-юнацьких спортивних 
шкіл, видат ки на утримання 
яких здійснюються з 
бюджету, у розрізі їх видів 
(Д Ю С Ш . КД ІО СШ . 
С Д ІО Ш О Р). шо взяли участь у 
регіональних спортивних 
змаганнях, осіб

еф ек ти в н ості

грн.

О Д .

ОД.

статистична звітність

штатним розпис

кошторис

штатиии розпис

статист ична звітність

дані управлінського ооліку

6,58

806900,00

9,08

416

416

г950.()()
809850,00

9.08

416

416



середні витрати на навчально- 
тренувальну роботу у 
комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних школах, 
видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету 
(ДЮ СШ . КДЮ СШ , 
СДІОШОР), у розрахунку на 
одного учня, грн

грн. дані бухгалтерського обліку 1890,38 1.92 1892,30

середні витрати на 
забезпечення участі одного 
учня комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл, 
видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету 
(ДЮ СШ , КДЮ СШ , 
СДІОШОР). у регіональних 
спортивних змаганнях, грн

грн.

}

дані бухгалтерського обліку 49,28 5,16 54,44

4 Я К О С Т І

кількість учнів комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету 
(ДЮСШ. КДЮ СШ , 
СДІОШОР). які здобули 
призові місця в регіональних 
спортивних змаганнях, осіб

од дані управлінського обліку
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