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ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

м. Тальне № 37

Про затвердження паспортів та 
змін до паспортів бюджетних 
програм на 2021 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України 26.08.2014 за № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 11043/25881 (із змінами), ст. 20 
Бюджетного кодексу України, рішення сесії Тальнівської міської територіальної 
громади від 25.02.2021 №7/8-26 “ Про внесення змін до рішення міської ради від 
21.12.2020 №2/8-26 “ Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2021 р.”

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 

рік по головному розпоряднику коштів -  Відділ освіти, молоді та спорту 
Тальнівської міської ради затвердити їх в новій редакції за кодом програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

0611061 " Надання загальної середньої освіти закладми загальної середньої 
освіти"

061736! “ Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку”

2. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого 
бюджетуна 2021 рік по головному розпоряднику коштів -  Відділ освіти, 
молоді та спорту Тальнівської міської ради затвердити їх в новій редакції за 
кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 

0611010 "Надання дошкільної освіти”
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)).” 
0611141 “ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”

3.Подати до управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій

16.03.2021

Р. Карман



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

0600000

16.03.2021 р. № 37

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 41326277

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

41326277
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0611010

(найменування відповідального виконавця)

1010 0910 Надання дошкільної освіти

(код за ЄДРПОУ)

23504000000

(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 -41779206 гривень , у тому числі загального фонду -  40209410 гривень та спеціального фонду 
1569796 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ1;
Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-ХІ1І;
Закон України “ Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 № 2628-111;
Наказ МОН України “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та намкових установ” від 26.09.2005 
№557;
Наказ МОН України “Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" від 04.11.2010 р. №1055;
Постанова КМУ “ Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” від 22.11.2004 № 1591;
Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№836;
Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26 ( із змінами);
Рішення сесії Тальнівської міської ради від21.12.2020р.№2/8-12 " Про затвердження Програми " Інформатизація га комп'ютеризація освіти Тальнівської міськоїтериторіальної громади на 
2021 - 2025 роки”.
Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. №2/8-11 " Про затвердження комплексної Програми" Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки". 
Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р №2/8-14. " Про затвердження Програми розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської міської

територіальної громади на 2021 рік”.

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



№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення доступності безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми
№ Завданняз/п
1 За6езпе.Чен,ня'етворення 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

і 2 3 4 5

і Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 40 143 903 1 140 750 41 284 653

3 Фінансування видатківз інформатизації та комп’ютеризації 65 507 0 65 507
4 Капітальний ремонт 0 429 046 429 046

Усього 40 209 410 І 569 796 41 779 206

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

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

1 2 3 4 5

1 Інформатизакія та компютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки 65 507 0 65 507
Усього 65 507 0 65 507

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

і 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 303,79 0,00 303,79
кількість груп од. звіт 85-к 60.00 0,00 60,00
кількість дошкільних навчальних закладів од. звіт про стан 20.00 0.00 20.00
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу од. штатний розпис 81.48 0.00 81.48

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу од. штатний розпис 45,75 0.00 45,75

середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 158.91 0,00 158.91



середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 17,65 0,00 17,65
Обсяі видатків 1 гри. кошторис 40 143 903.00 1 140 750.00 41 284 653,00
Обсяг видатків на послуги інтеренту грн. кошторис 24 007.00 0.00 24 007.00
Обсяг видатків на тех.обслуї .обладнання в межах програми 
інформатизація грн. кошторис 14 000.00 0,00 14 000.00

обсяг видатків на придбання обл.в межах програми інформатизаці грн. кошторис 27 500.00 0.00 27 500.00
Обсяг видатків на капітальний ремонт ЗДО " Барвінок" грн. кршторис 0.00 429 046,00 429 046,00

2 продукту
кількість дітей від 0 ДО-6 років осіб звіт 85-к 758.00 0.00 758.00
кількість ді тей, що відвідукл ь дошкільні заклади осіб звіт 85-к 914.00 0.00 914,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади дівчатка осіб ЗВІТ 480.00 0.00 480,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади хлопчики осіб звіт 434,00 0,00 434.00
Кі-сть точок інтернету , од. потреба 8,00 0,00 8.00
кі-сть проведен.заправок котриджата ремонтів обладнання од. потреба 100,00 0.00 100,00
Кі-сть один.придбаного обладнання в межах програми 
Інформатизації од. потреба 5,00 0.00 "" 5,00

Кі-сть об’єктів капітального ремонту од. розрахунок 0,00 1.00 1,00
3 е ф е к т и в н о с т і

витрати на перебування І дитини в дошкільному закладі грн. загальна сума видатків/кі-
Р.ТК 43 993.00 0.00 43 993,00

діто-дні відвідування од. звіт 85-к 228 500,00 0,00 228 500,00
Середні видатки на придбання однієї один.обл.вмежах Програми 
Інформатизаці грн. обсяг ивдатків/кість один 5 500.00 0,00 5 500,00

Середні витрати на одну один.заправки, ремонту в межах програми 
інформатизація грн. обсяг ивдатків/кісгь 

один.заправок 140,00 0.00 140,00

Середні витрати на утримання однієї точки мережі Інтернет в 
межах програми Інформатизація грн. обсяг ивдатків/кість 

один, інтернет 3 001,00 0,00 3 001,00

Середні витрати на один об'єкт капітального ремонту грн. розрахунок 0,00 429 046,00 429 046,00
4 ЯКОСТІ

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. звіт про стан дошкільної 
освіти 100.00 0,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7

кількість днів відвідування ДНІВ звіт 85-к 250,00 0,00 250,00



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

16.03.202і р. № 37

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 41326277
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2 . 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 41326277
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3 . 0611021 1021

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

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
0921 освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями,

___________________ групами))________________________________________________________
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

23504000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -41657184 гривень , у тому числі загального фонду -  38553384 гривень та спеціального фонду -  
3103800 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ1;
Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-Х11;
Закон України “ Про загальне середню освіту” від 13.05.1999 № 651-XIV;
Наказ МОН України “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 
26.09.2005 №557;
Наказ МОН України “Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" від 06.12.2010 р. №1205;
Постанова КМУ “ Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” від 2 2 .11.2004 № 1591;
Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№836.
Рішення Тальнівської міської ради від 2 1 .12.2020р.№ 2/8-12" Про затвердження Програми" Інформатизація та комп'ютеризація освіти тальнівської міської ОТГ на 2021-2025 роки" 
Рішення Тальнівської міської ради від 2 1 .12.2020р. № 2/8-11 " Про затвердження комплексної Програми " Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки". 
Рішення Тальнівської міської ради від 2 1 .12.2020р. №2/8-14 " Про затвердження Програми розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської міської 
територіальної громади на 2021 рік".



Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020 р.№ 2/8-1 " Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тальнівської міської територіальної 
г ромади на 2021 рік"
Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21,12.2020р. №2/8-26 ( із змінами);

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

Ціль державної політики

. 1 Створення умов для здобу т і  і ромадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, 
усвідомленням цілостей громадянського ( вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадяниа ( за рахунок коштів бюджету громади)

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання
Г. ...

1. Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами ( за рахунок бюджету громади)

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 загальноосвітніми навчальними закладами 38 518 384 3 103 800 41 622 184
'У.5 Фінансуваннявидатків з інформатизації та комп'ютеризації 35 000 0 35 000

Усього 38 553 384 3 103 800 41 657 184

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

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

і 2 3 4 5

1 Інформатизація та комп'ютеризація 35 000 0 35 000
Усього 35 000 0 35 000

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

І з а т р а т



у 2 3 4 5 6 7

І кількість закладів (за ступенями шкіл), од. звіт 27.00 0.00 27.00
кількість класів (за ступенями шкіл) од. звіт 540.00 0,00 540.00
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу ( місцевий бюджет) од. штатний розпис 18,58 0,00 18,58

— середньорічне число штатних одиниць службовців од. штатний розпис 29,25 0,00 29,25
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 236.60 0,00 :. 236.60
Обсяг витрат по'ЗЗЙЮ грн. кошторис 38 518 384.00 3 103 800.00 41 622 184.00
Обсяг- видатків на тех.обсуг обладнання в межах Інформатизація грн. кошторис/потребу 17 500,00 0,00 17 500.00
Обсяг видатків на послуги, інтернету грн. ко ш то р и с/п отребу 17 500,00 0.00 17 500.00

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

в іде. звіт 47,00. 0.00 47.00

Кі-сть дівчаток відвідеє ЗЗСО осіб звіт 1 289,00 0.00 1 289.00
Кі-сть хлопчиків відвідує ЗЗСО осіб звіт 1 576,00 0,00 1 576,00
Кі с і ь проведених заправок картриджів та ремонт обладнання од. кошторис/потребу 250,00 0,00 250,00
Кі-сть точок інтернет од. потреба 24,00 0,00 24,00

3 ефективності
діто-дні відвідування од. табель відвідування 524 295,00 0,00 524 295,00
Обсяг виділених коштів на 1 учня за рахунок коштів бюджету 
ОТГ грн. кошторис 13 457,00 0,00 ІЗ 457,00

Середні витрати на одну од.заправки, ремонту в межах програми 
Інформатизація грн. кошторис/потребу 70,00 0,00 70,00

Середні витрати на утрим.однієї точки мережі інтернету в межах 
програми Інформатизація грн. кошторис/потребу 729,00 0,00 729,00

4 ЯКОСТІ
Кі-сть днів відвідування днів звіт 183,00 0,00 183,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Раїса КАРМАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ШПИЧАК
(і ні ціал и/і ні ціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника

- ’ -  -?ё=’ £2 £  л  -  • -  - -  і

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

16.03.2021 р. №37

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Тадьнівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

коштів місцевого бюджету )

11326277 '■
(код за ЄДРПОУ)

2 . 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Тадьнівської міської ради 41326277
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3 . 0 6 1 1 1 4 1 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 23504000000

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

(код Функціональної 
класифі ка ці і в идаткі в та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5139622 гривень , у тому числі загального фонду -  5095622 гривень та спеціального фонду -  44000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УП;
Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-ХІ1;
Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№836.
Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. № 2/8-12 “Про затвердження Програми " Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 
2021-2025роки"".
Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26 ( із змінами);

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

№
з/п І (іль державної політики

1 Організаційне та фінансове забезпечення діяльності мережі закладів освіти у порядку, встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення права на освіту всіх 
громадян України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти



8. Завдання бю дж етн о ї програми

№
з/п Завдання

1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування закладів освіти

9. Н апрями використання бю дж етних кош тів

гривень

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

1 2 3 4 5

—
1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти 

згідно з затвердженими кошторисами 2 653 593 0 2 653 593

2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування 2 276 029 0 2 276 029

3 Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації освіти Тальнівської міської територіальної громади 
на 2021 - 2025 роки 10 000 44 000 54 000

4 Придбання програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку 156 000 0 156 000
Усього 5 0 9 5  6 2 2 4 4  0 0 0 5  139  6 2 2

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 Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки 166 000 44 000 210 000
Усього 1 66  0 0 0 4 4  0 0 0 2 1 0  0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

всього - середньорічне число славок (штатних одиниць) ц/б од. штатний розпис 16,50 0,00 16,50

кількість централізованих бухгалтерій од. рішення сесії№1/8-11 від 
20.01.2017 1,00 0.00 1,00

Обсяг видатків на централізовану бухгалтерію гри. кошторис/погреба 2 663 593,00 0.00 2 663 593.00
всього - середньорічне число ставок (платних одиниць) ГЦО од. штатний розпис 19,00 0,00 19,00

1 2 3 4 5 6 7

кількість груп централізованого господарського обслуговування од. рішення сесії 1.00 0.00 1.00
Обсяг видатків на групу централізованого господарського 
обслуговування гри. кошторис 2 276 029.00 0.00 2 276 029.00



/

/ П Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми 
інформатизація гри. кошторис/потреба 7 420.00 44 000.00 51 420.00

Обеяі видатків на послуги Інтернет грн. копії орис/по греба 2 580.00 0,00 2 580,00
Обсяг видатків на програмне забезпечення централізованої 
бухгалтерії грн. кошторис/потреба 156 000.00 0,00 156 000.00

2 продукту

кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія од. рішення сесії №1/8-11 від 
20.01.2017 55,00 .0.00 55.00

кількість особових рахунків ц/б од. ДВІ І 80,00 0.00 80.00
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії од. звіт 500,00 0.00 500.00

Кі-сть одиниць програмного забезпечення од. план 1,00 0.00 1.00
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого 
господарського обслуговування од. рішення сесії 55,00 0.00 55.00

Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми 
інформатизація од. розрахунок 3,00 3.00 6.00

Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонту обладнання од. розрахунок 85,00 0.00 85.00
Кі-сть точок мережі Інтернет од. потреба 6,00 0,00 6.00

3 ефективності
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ц/б од. ЗВІТ 80,00 0,00 80,00
кількість установ, які обслуговує 1 працівник ц/б од. звіт 3,70 0,00 3,70

Кі-сть робочих місць, які обслуговуватимуться програмою од. звіт 15,00 0,00 15,00
кількість установ, які обслуговує один працівник ГЦО од. рішення сесії 2,90 0,00 2,90
Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання в межах 
Програми інформатизації грн. розрахунок 5 900,00 14 666.00 20 566,00

Середні витрати на 1 одиницю заправки,ремонту а межах Програми 
інформатизації грн. потреба 190,00 0,00 190,00

Середні витрати на утримання Іточки мережі Внтернет в межах 
Програми інформатизації грн. розрахунок 350,00 0.00 350,00

4 ЯКОСТІ

Охоплення закладів освіти обслуговуванням централізованою 
бухгалтерією відс. звіт 100,00 0,00 100,00

Забезпечення робочих місць програмним забезпеченням в і де. ЗБІТ 100,00 0,00 100.00
Охоплення закладі освіти обслуговуванням групою 
централізованого господарського обслуговування відс. звіт 100,00 0,00 100,00

Начальник відділу Раїса КАРМАН
(і ні іііал и/і ні иінл. прізвище)

<606,

ТПІ>01ИС >

Наталія ШПИЧАК
(ініцшлн/і ні шал. пвищс)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молей і та спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

16.03.2021 р. № 37

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 . 0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради - ...... -'* •*»> 41326277
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (кодзаЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 41326277
(код Програмної класифікації видатків та 

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

"> 0617361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 23504000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

, ^  . . ... (код Функціональної (код 1 ипової програмної класифікації видатків та .. .... класифікації видатків та кредитування місцевого оюджету) кредитування оюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3020000 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  3020000 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УП;
Рішення сесії Тальнівської територіальної громади №7/8-26 від 25.02.2021 року " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 року №2/8-26 " По бюджет Тальнівської 
міської територіальної громади на 2021 рік"
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020 року №2/8-1"

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

1 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку



7. Мета бюджетної програми

Отримання комерційного та соціального ефекту, які здійснюються шляхом реалізації інвестицій, вкладених в об'єкти інноваційної діяльності

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Співфінансування інвестиційних проектів, що-реалізуються за рахунок, коштів державного фонду регіонального розвитку,...........................

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5

І Співфінансування капітального ремонту утеплення З О Ш № 1 0 1 400 000 1 400 000
. .. 2 Співфінансування із місцевого бюджету для будівництва спортивного стадіону ЗОІІІЛЧ 0 1 620 000 1 620 000

Усього 0 3 020 000 3 020 000

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

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

І 2 3 4 5

1
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тальнівської міської територіальної громади на 2021 
рік 0 3 020 000 3 020 000

Усього 0 3  0 2 0  000 3  0 2 0  00 0

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

Обсяг співфінансування капітального ремонту утеплення ЗОШ 
№1 гри. Коштори 0,00 І 400 000,00 1 400 000,00

Обсяг видатків на співфінансування будівництва стадіону 
ЗОШ№1 гри. кошторис 0,00 1 620 000,00 1 620 000,00

2 п р о д у к т у

Кі-сть об'єктів капітального ремонту од. проектно кошторисна 
документація 0,00 1,00 1,00

Кі-сть об'єктів капітального будівництва од. проектно кошторисна 
документація 0,00 1,00 1,00

3 ефективності



' 2 3 4 5 6 7
і----------
1_ Обсяг видатків на один об'єкт капітального ремонту г р н . кошторис 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00

Обсяг видатків на один об'єкт капітального будівництва грн. кошторис 0,00 і 620 000,00 1 620 000.00
4 Я К О С Т І

Відсоток об'єктів на які передбачено співфінансування відс. розрахунок 0,00 100,00 100.00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Раїса КАРМАН
(ініціали/! ніціап, ирізйише)

Управління фінансів, економічного розвитку тв інвестицій Тальнівської міської ради



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчйй документ

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника

16.03.202 і р. № 37

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 202і рік

коштів місцевого бюджету )

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 41326277

2 .

3 .

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради

(кол-ча ЄДРПОУ)

41326277
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0611061

(найменування відповідального виконавця)

1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти

(код за ЄДРПОУ)

23504000000

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

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 694000 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  694000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;
Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-ХШ;
Закон України “ Про дошкільну освіту” від 1 1.07.2001 № 2628-111;
Рішення сесії Тальнівської міської територіальної громади №7/8-26 від 25.02.2021 року" Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 року№2/8-26 " Про бюджет 
Тальнівської територіальної громади на 2021 рік"
Програма соціальное- економічного та культурного розвитку Тальнівської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020 року№2/8-1"

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



1 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції.

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання

1 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

і 2 3 4 5

1 Придбання обладнання довгострокового користування 0 694 000 694 000
Усього 0 694 000 694 000

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1 Програма соціальное- економічного та культурного розвитку Тальнівськоїтериторіальної громади на 2021 рік, 0 694 000 694 000
Усього 0 694 000 694 000

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

Обсяг співфінансування з бюджету територіальної громади на 
придбання лінгафоного кабінету

грн. кошторис 0,00 300 000,00 300 000,00

Обсяг співфінансування з бюджету територіальної громади 
шкільного автобуса

грн. кошторис 0,00 200 000,00 200 000,00

Обсяг видатків на придбання інтерактивної панелі за рахунок 
залишку освітньої субвенції

грн. кошторис 0,00 98 000,00 98 000,00

Обсяг видатків на придбання інтерактивної підлоги за рахунок 
задишку освітньої субвенції

грн. кошторис 0,00 96 000,00 96 000,00



ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій Тальнівської міської ради


