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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Відділу освіти виконавчого комітету Роменської 
міської ради
05.02.2020р № / 0  -О Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти.
(КПКВК МБ) (КТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

02147919
(код за ЄДРПОУ) 

02147919
(код за ЄДРПОУ) 

18206100000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  
спеціального фонду -  0 гривень.

1020294 гривень, у тому числі загального фонду ■

(код бюджету) 

1020294 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р."№1060-ХІІ.Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р.№557"Про впорядкування умов оплати праці та



2

затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів освіти",
Постанова від 30.08.2002р.№1298"Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери",
Наказ Міністерства освіти і науки від 18.03.1997р.№72 "Про затвердження положення про міський методичний 
кабінет",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.201р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів, Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 «Про затвердження типового переліку 
бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіти»,
Наказ Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р.№336,
Рішення 70 сесії міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік»

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

№ з/п Ціль державної політики
1 Методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти міста, підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників.

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення належної методичної роботи установами освіти.

8. Завдання бюджетної програми:_____________________________________________________
№> з/п 

І

Завдання

Забезпечити належної методичної роботи в установах освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)
№

з/п

Напрями використання бюджетних коштів
е» Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5

1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти. 1020294 1020294



з

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

( грн.)
№
з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5

11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п Показник Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечити належну 

методичну роботу установами 
освіти
показники затрат
кількість навчальних закладів шт. статистична звітність 1 1
середнє число штатних одиниць 
адмін. персоналу, за умовами 
оплати віднесені до 
педагогічного персоналу

шт. тарифікаційні списки 6,5 6,5

середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

шт. штатний розпис 1 1

всього середньорічне число 
ставок

шт. штатний розпис 7,5 7,5

Показники продукту
Кількість установ,які обслуговує 
методичний кабінет

установ Звітні дані 29 29

Показник ефективності



1 2 3 4 5 6 7

Показники якості
Кількість установ, які обслуговує 
1 працівник

Од. розрахунок 3,9
/

3,9

Начальник відділу освіти 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Роменського міськвиконкому

([І />=**=& \  \ \ \
В.бїшачальника фінансового управління

ІІйЙ ) !/]31.01.2020 1 І//

ішМ Г Ірина ІВНИЦЬКА
(підпис) (ініціали та прізвище)

С Наталія РЕМІНЕЦЬ
(підпис) (ініціали та прізвище)


