УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КРЕМІНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Код ЄДРПОУ 44020754
НАКАЗ
м.Кремінна
від 09 березня 2021 року

№9-аг

Про внесення змін до наказу №3-аг
від 05 лютого 2021 року

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
відповідно до рішення Кремінської міської ради від 23 грудня 2020 року № 2/26 "Про
бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік" в редакції рішення сесії
Кремінської міської ради від 26 лютого 2021 року № 5/8 "Про внесення змін до бюджету
Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік"
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу від 05 лютого 2021 року №3-аг «Про затвердження паспортів
бюджетної програми на 2021 рік», а саме:

1) у підпункті 2 пункту 1 до наказу від 05 лютого 2021 року №3-аг «Про затвердження
паспортів бюджетної програми на 2021 рік» паспорт бюджетної програми по ТПКВКМБ
0611010 «Надання дошкільної освіти» викласти в новій редакції, (додаток 1);
2) . у підпункті 3 пункту 1 до наказу від 05 лютого 2021 року №3-аг «Про затвердження
паспортів бюджетної програми на 2021 рік» паспорт бюджетної програми по ТПКВКМБ
0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»
викласти в новій редакції, (додаток 2);

2. Контроль щодо виконання цього наказу покласти на головного бухгалтера
централізованої бухгалтерії Разлуцьку Н.І.

Олексій УДОВЕНКО

Начальник управління
Україні

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 poKyN 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти, культури, молоді та спорту Кремінської
міської ради_________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 09 " березня 2021 року № 9-аг

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1.

2.

0600000

Управління освіти, культури, молоді та спорту Кремінської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0610000

Управління освіти, культури, молоді та спорту Кремінської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

0611010

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

44020754
(код за ЄДРПОУ)

44020754
(код за ЄДРПОУ)

1010

Надання дошкільної освіти

0910

,
,
•
,.
(код І ипової програмної
(код Функціональної класифікації
.....
.
.
класифікації видатків та
видатків та кредитування місцевого
кредитування місцевого бюджету)
бюджету)

12518000000

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

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

5.

у тому числі загального фонду 21764814,00
гривень та спеціального фонду Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (із змінами та доповненнями);

(код бюджету)

23668841,01 гривень,
1904027,01

гривень.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);
Закон України від 15 грудня 2020 року № 1082-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Закон України «Про освіту» (із змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.93р. № 102 «Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (Із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства освіти і науки);
Постанова КМУ від 25.08.2004р № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за
видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів» (у редакції наказу №1260 від ЗО листопада 2012р.);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі «Освіта»»;
рішення Кремінської міської ради від 23 грудня 2020 року № 2/26 "Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік" в редакції рішення сесії Кремінської міської
ради від 26 лютого 2021 року № 5/8 "Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік"

лист Управління ОКМС від 23 лютого 2021 року № 98 (Про оприбуткування безоплатно переданоих продуктів харчування)

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

Ціль державної політики

N з/п
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

7,

Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:
N з/п

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

Напрями використання бюджетних

N з/п
1
1

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3
21764814,00
21764814,00

4
1904027,01
1904027,01

6
23668841,01
23668841,01

Надання дошкільної освіти
Усього

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:_______________________________________________________ (грн)
Спеціальний
Найменування місцевої / регіональної програми
N з/п
Загальний фонд
фонд
1
1
2
3
Усього
0,0
0,00
10.

Усього
4

0,00
0,00

11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

1

2

3

4

5

Спеціальний
фонд
6

Усього
7

затрат

Кількість дошкільних навчальних закладів
Кількість груп
Видатки на отримання дошкільної освіти

Од.

Од.
тис.грн.

Зведення планів по мережі,
штатах і контингентах установ
Кошторис на 2021 р.

7

24
21764814,00

7

24
23668841,01

1904027,01

Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць

Од.

146,10

146,10

Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного
персоналу

Од.

51,95

51,95

Середньорічне число ставок/штатних одиниць
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до
педагогічного персоналу

Од.

8

8

Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів

Од.

10,5

10,5

Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників

Од.

75,65

75,65

1510

1510

441

441

Штатний розпис, тарифікаційні
списки

продукту
Кількість дітей від 0 до 6 років

Кількість дітей що відвідують дошкільні заклади

Осіб.
Осіб.

Звітність установ

ефективності

Середні витрати на 1 дитину

грн..

розрахунок

49353,32

49353,320

Кількість днів відвідувань

од.

Журнал відвідувань

218

218

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою

%

1 ьт
розрахунок
—____________
’ойОзрахунок

29,00

29

96138

96138

ЯКОСТІ

Кількість днів відвідування

Начальник управління

m WAV-----------

Олексій УДОВЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу Кремінської міської ради

Наталя СМАЛЬКО
(ініціали та прізвище)

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 рокуИ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти, культури, молоді та спорту Кремінської
міської ради_____________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 09 " березня 2021 року № 9-аг

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Управління освіти, культури, молоді та спорту Кремінської міської ради

0600000

1.

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3.

4.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(кодзаЄДРПОУ)

0610000

Управління освіти, культури, молоді та спорту Кремінської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
с
,
місцевого бюджету)

0921

Л
.
(код Типової програмної
(код Функціональної класифікації
'
...
.
.
.
класифікації видатків та
видатків та кредитування місцевого
кредитування місцевого бюджету)
бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

у тому числі загального фонду 5.

44020754
(код за ЄДРПОУ)

1021

0611021

44020754

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
.
г
освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
_
кредитування місцевого бюджету)

12518000000
(код бюджету)

24352643,55 гривень,

23762078,00

гривень та спеціального фонду -

590565,55

гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (із змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);
Закон України від 15 грудня 2020 року № 1082-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Закон України «Про освіту» (із змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.93р. № 102 «Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (Із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства освіти і науки);

Постанова КМУ від 25.08.2004р № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»;
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за
видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів» (у редакції наказу №1260 від ЗО листопада 2012р.);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі «Освіта»»;
рішення Кремінської міської ради від 23 грудня 2020 року № 2/26 "Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік" в редакції рішення Кремінської міської ради
від 05 лютого 2021 року № 4/25 "Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік"

рішення Кремінської міської ради від 23 грудня 2020 року № 2/26 "Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік" в редакції рішення сесії Кремінської міської
ради від 26 лютого 2021 року № 5/8 "Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік"
лист Управління ОКМС від 23 лютого 2021 року № 98 (Про оприбуткування безоплатно переданоих продуктів харчування)

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
Ціль державної політики

N з/п
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

7.

Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8.

Завдання бюджетної програми:

Завдання
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

N з/п

Напрями використання бюджетних
N з/п
1
1

Напрями використання бюджетних коштів

2
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3
23762078,00
23762078,00

4
590565,55
590565,55

6
24352643,55
24352643,55

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:_______________________________________________________ (грн)
Спеціальний
Найменування місцевої / регіональної програми
N з/п
Загальний фонд
фонд
1
1
2
3
Усього
0,0
0,00

10.

Усього

4
0,00
0,00

11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

2

3

4

5

1

Спеціальний
фонд
6

Усього
7

затрат
Кількість закладів (ліцеї (філії), гімназії (філії)),

Од.

Кількість класів (ліцеї (філії), гімназії (філії)),

7

7

Од.

Зведення планів по мережі,
штатах і контингентах установ

102

102

Видатки на отримання освіти

грн.

Кошторис на 2021 р.

23762078,00

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць

Од.

середньорічне число ставок/штатних одиниць вихователів

Од.

середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів

Од.

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників

Од.

590565,55

24352643,55

144,89

Штатний розпис, тарифікаційні
списки

144,89

9,27
29,75

29,75

105,865

105,865

продукту
середньорічна кількість учнів

Осіб.

Звітність установ

2156

2156

середні витрати на 1 учня

тис.грн.

розрахунок

11021,37

11021,37

Кількість днів відвідувань

од.

176

176

379456

379456

ефективності
відвідувань

ЯК9СХ!___________________________________________________________________ __________________________________
---- "СЧ*''q'X
ДНІВ
Кількість днів відвідування
розрахунок
----- Г"*" і
»
-у? у»------------------------------________

Начальник управління

Олексій УДОВЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу Кремінської міської ради

Наталя СМАЛЬКО
(ініціали та прізвище)

