
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

29 січня 2020 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

с.Великий Хутір №9-0

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2020 рік

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», правил 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», зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881 (у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 472), 
розпорядження сільського голови №01-05/1-0 від 24.01.2020 року «Про 
внесення змін до річного розпису асигнувань загального та спеціального 
фондів сільського бюджету на 2020 рік».

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм сільського бюджету 
ОТГ по програмно-цільовому методу на 2019 рік, що додаються.
кпквк 
МБ

КФК Найменування видатків та надання 
програмною класифікацією

кредитів за

0111010 0910 Надання дошкільної освіти
0111020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, групами))

2. Затвердити дане розпорядження на черговій сесії сільської 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 / розпорядчий документ

Великохутірська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2020 р. № Розпорядження сільського голови №9-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

2.

(0100000) Великохутірська сільська рада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(0110000) Великохутірська сільрада

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

34238349
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. (0111010) 1010 0910 Надання дошкільної освіти 23532000000
(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 -1351282 гривень , у тому числі загального фонду - 1257501 гривень та спеціального фонду - 
93781 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджнт на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі 
питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сільської ради від 24.12.2019року №16-4/VII 
"Про місцевий бюджет Великохутірської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№ 
з/п Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти



авдання бюджетної програми гГ
№ 
з/п Завдання

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2 Реалізація національної програми інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання 
дітей 1 250 501 93 781 1 344 282

2 Реалізація національної програми інформатизації 7 000 0 7 000
Усього 1 257 501 93 781 1 351 282

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

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

1 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од. Звіт по мережі, штатам та 
контингентам ■ 12,00 0,00 12,00

Обсяг коштів спрямованих на технічне обслуговування грн. Кошторис 7000,00 0,00 7000,00

кількість груп од. Звіт по мережі, штатам та 
контингентам 2,00 0,00 2,00

кількість дошкільних навчальних закладів од. Мережа закладів 1,00 0,00 1,00
2 продукту

Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які 
планується виконати од. Розрахунок 1,00 0,00 1,00

кількість дітей від 0 до 6 років осіб Звіт по мережі, штатам та 
контингентам 40,00 0,00 40,00

3 ефективності
-•АЛЛ Z4ZV А АА 7000.00



з2 7
33873,00

4
середні витрати на 1 дитину 
якості

грн.
_______ Lf
Розрахункові дані

5
33873,00

Динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми 
інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року 
кількість днів відвідування

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів та бухгалтерського обліку

відс.

од.

Розрахунок

Розрахункові дані

(підпис)

100,00

160,00

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал, прізвище)

0,00

0,00

100,00

160,00



г г 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

Великохутірська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2020 р. № Розпорядження сільського голови №9-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

2.

(0100000) Великохутірська сільська рада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(0110000) Великохутірська сільрада

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

34238349
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. (0111020) 1020 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

23532000000

(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 -9123509 гривень , у тому числі загального фонду - 8703692 гривень та спеціального фонду - 
419817 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджнт на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі 
питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сільської ради від 24.12.2019року №16-4/VII 
"Про місцевий бюджет Великохутірської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти



.«лета бюджетної програми с (
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2 Реалізація національної програми інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 8 683 692 419817 9 103 509
4 Реалізація національної програми інформатизації 20 000 0 20 000

Усього 8 703 692 419 817 9 123 509

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

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

1 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. Кошторис 69,41 0,00 69,41
Обсяг коштів спрямованих на технічне обслуговання грн. Кошторис 20000,00 0,00 20000,00
кількість закладів (за ступенями шкіл), од. Мережа 2,00 0,00 2,00

2 продукту
Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які 
планується виконати од. Розрахунок 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середня вартість виконання робіт з провадження одного завдання 
(проекту) за програмою інформатизації грн. Розрахунок 20000,00 0,00 20000,00

тон. Кошторис 45109,00 0,00 45109,00



4
< ---------

якості_____________________________________________________
Динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми 
інформатизації полрівняно з відповідним періодом минулого року

2 З

відс. Розрахунок

кількість днів відвідування

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів та бухгалтерського обліку

днів Облік

(підпис)

4 5 6 7

100,00 0,00 100,00

176,00 0,00 176,00

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал, прізвище)


