
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фшансав УкраУни
26 серпня 2014 року №836
(редакщУ наказу Мппстерства фшанспв Украши
вщ 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ В1ддшу осв1ти виконавчого комИету РоменськоУ 
MicbKOi ради
01.04.2020р № -О Д

1. 0600000 
(КПКВК МБ)

2. 0610000 
(КПКВК МБ)

3. 0611010

ПАСПОРТ
бюджетно! програми лпсцевого бюджету на 2020 piic

В1дд1л осв1ти виконавчого комитету РоменськоУ м1ськоУ ради 02147919
( найменування головного розпорядник)

Вщдш освПи виконавчого комПету РоменськоУ м1ськоУ ради

( код за СДРПОУ) 

02147919
( найменування вьдповщного виконавця )

1010 0910 Надання дошкшьноУ осв1ти

( код за СДРПОУ) 

18206100000
(КПКВК МБ ) (КТПКВКМБ) (КФКВКБ) (найменування бюджетноУ програми) ( код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  61 655 724,0 гривень, у тому числ1 загального фонду - 57 620 021,0 гривень та 
спещального фонду -  4 035 703,0 гривень.

5. Пщстави для виконання бюджетноУ програми 
Закон УкраУни "Про Державний бюджет на 2020 р.",
Бюджетний Кодекс УкраУни,
Закон УкраУни"Про освпу"вщ 23.05.1991р."№1060-ХИ, в1д 05.09.2017р. №2145-VII/,
Закон УкраУни"Про осв1ту" вщ23.03.1996р.№100/96-ВР.Закон УкраУни "Про дошкшьну осв1ту"в1д 11.07.2001р.№2628-111,
Наказ Мппстерства охорони здоров'я, Мш1стерства освИи i науки УкраУни в!д 30.08.2005р.№432/496"Перел1к лпсарських засоб1в



та виробУв медичного призначення у медичних кабшетах дошкшьних навчальних закладах",
Постанова №1591 вщ.22.11.2004р."Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах",
Наказ МЫстерства освИи i науки Украши в1д 26.09.2005р.№557"Про впорядкування умов оплати npapi та затвердження схем 
тарифних розряд!в прац1вник1в навчальних заклад1в осв1ти",
Постанова вщ 30.08.2002р.№1298"Про оплату пращ пращвнигав на ochobI едино!' тарифно! с1тки розряд1в i коеф1щент1в з оплати 
пращ пращвнигав установ, закладi'b та оргашзацш окремих галузей бюджетно! сфери",
1нструкщя №102 "Про порядок обчислення заробПноУ плати прац!вник1в освНи " вщ 15.04.1993р.
Постанова Каб!нету Мш1стр1в УкраУни №373 вщ 25.03.2011р."Про встановлення надбавки педагопчним пращвникам
дошк1льних, позашюльнихдагальноосвИшх, вищих навчальни заклад1в I-II р1вня акредетащУ, 1нших установ i закла/дв незалежно в1д Ух
п1дпорядкування",
Наказ Мшфша УкраУни вщ 26.08.2014 року №836 «Про деяга питания запровадження програмно-цшьового методу складання та виконання 
м1сцевих бюджет1в»,31 змшами,
11аказ Мшфша УкраУни вщ 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмноУ класифкащУ видатгав та кредитування 
мкцевих бюджетов,
11аказ Мп-йстерства освгги i науки УкраУни вщ 10.07.2017року №992 «Про затвердження Типового перелнсу бюджетних програм i 
результативних показниюв Ух виконання для м1сцевих бюджеНв у галуз1 «Осв1та»,
PiineiiiM cecii мУсысоУ ради в1д 25.03.2020 «Про внесения зм1н до рш ення MicbKo! ради сьомого скликання вщ 17.12.2019 «Про бюджет 

м кта  Ромен на2020рпо>.

6. Ц ш  державно! пол1тики, на досягнення яких спрямована реашзащя бюджетноУ програми:

N з/п Ц ш  державно! пол!тики

1
Забезпечення доступност! дошк1льно! o c b ith  в комунальних закладах дошк!льноУ ос1Йти в межах державних вимог до 3MicTy, 
р1вня й обсягу дошкшьноУ освИи та обов’язкову дошк1льну Д1тей старшого дошкшьного в1ку.

2 Надання всебУчноУ допомоги С1м ’ям у розвитку, вихованн1 та навчанш дитини.

3 Реал1зац1я основних завдань. дошкшьноУ освп и та зм1цнення ф гзичного i психолопчного здоров’я д1тей, формування Ух 
особистост], розвиток творчих зд!бностей та нахил!в, забезпечення соц1ально! адаптад1У та готовиост! продовжувати осв1ту.

7. Мета бюджетноУ програми: Забезпечити створеня належних умов для надання на належному piBHi дошкшьноУ освИи та виховання д!тей.

8. Завдання бюджетноУ програми:



N з/п Завдання
1 Забезпечити створеня належних умов для надання на надежному piem дошкшьно! осв1ти та виховання дггей

9. Напрями використання бюджетних кошпв:
(грн)

N
з/п Напрями використання бюджетних коптив загальний фонд спещальний фонд разом

1 2 3 4 5

1 Забезпечити створеня належних умов для надання на 
надежному piBHi дошкшьно! освгга та виховання дней 57620021 3708967 61328988

в т.ч. поточний ремонт примщення за адресою 
вул.Дудша(фЫя ДНЗ№3)

320000 320000

2
Придбання та встановлення дитячого майданчика (територ1я 
ДНЗ№1 «Чайка)

170000 170000

3
Придбання та встановлення дитячого спортивно-игрового 
комплексу за адресоюгвул. Берегова,20 (територ!я ЗДО№6 
(ясла садочок)»3(рочка»)

98000 98000

4
Придбання спец1альних засоб1в корекцн психоф1зичного 
розвитку в ]'нклюзивних трупах 58736 58736

Усього 57620021 4035703 61655724
10. Пёрелш державних/репональних цшьових програм, яю виконуються у склад1 бюджетно! програми:

(грн)

N з/п Найменування м1сцево!/регюнально1 програми загальний фонд

спещальний
фонд разом

1 2 3 4 5
1 MicbKa комплексна програма"Освп'а м.Ромни у 2019-2022р." 138724 268000 406724

Усього 138724 268000 406724



11. Результативна показники бюджетно! програми:

N
з/п Показник Одиниця

BHMipy

Джерело
шформацй

Загальний фонд Спещальний фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечити створеня належних 
умов для надання на надежному 
piBHi дошкшьно! освгга та 
виховання дней

1 затрат
кшыасть дошкшьних 
навчальних закладчв

шт. Мережа пп ачзв i 
контингенте

10 10

кшыасть труп шт. рчшення
MiCbKBHKOHKOMy

83 83

середне число посадових оклад1в 
педагопчних прашвниюв

шт. тариф1кац1Йн!
списки

176,5 176,5

середне число штатних одиниць 
адмш. персоналу, за умовами 
оплати вщнссеш до 
педагопчного персоналу

шт. штатний розпис 49,62 49,62

середньоршне число штатних 
одиниць спещалюДв

шт. штатний розпис 33.0 33.0

середньор1чне число штатних 
одиниць роб1тник1в

шт. штатний розпис 233,25 233,25

всього середньор1чне число 
ставок

'шт. штатний розпис 492,37 492,37

2
продукту



1 2 3 4 5 6 7
кшыасть дней, що вщвщують 
дошкшьш заклади

чол. табеля вщвщування 1784 1784

кшыасть дНей вчд 0 до 6 роюв чол. статистична
звНшсть

2351 2351

3 ефективносД
витрати на перебування 1 
дитини в дошкшьному заклад!

грн. розрахунок 32298,22 2262,17 34560,39

ддто-дш В1дв1дування шт. розрахунок 456750 456750
4 якост!

кшыасть дшв вщвщування 100% Шт.. 251 251
в!дсоток охоплення дпсй 
дошк1льною освггого % розрахунок 75,88 75,88

Придбання та встановлення 
дитячого майданчика (територ1я 
ДНЗ№1 «Чайка)

1 затрат
Кшьгасть об'ектйв для придбання шт акт 1 1
Обсяг видатюв на придбання Грн. кошторис 170000 170000

2 продукту
Кшьк1сть майданчиюв шт накладна 1 1

3 ефективностт ...........

Середня варДсть 1 майданчика Грн. розрахунок 170000 170000
4 якосД

Покращення умов для 
вихованщв Чол. мережа 154 154

В1дсоток виконання % 100 100



1 2 3 4 5 6 7
Придбання та встановлення 
дитячого спортивно-irpoBoro 
комплексу за адресою: вул. 
Берегова,20 (територ1я 
ЗДО№6(ясла сад о чок)» 3 i ро чка»)

1 затрат
Кшыасть об’екДв для придбання шт акт 1 1
Обсяг видатгав на придбання Грн. кошторис 98000 98000

2 продукту
Кшьюсть майданчишв шт накладна 1 1

3 ефективносп
Середня варттсть 1 майданчика Грн. розрахунок 98000 98000

4 якостт
Покращення умов для 
вихованщв Чол. мережа 146 146

Вщсоток виконання % 100 100
Придбання спсщальних засоб!в 
корекцп психоф1зичного 
розвитку в шклюзивних трупах.

1 затрат
KijibKicTb об’егадв для придбання шт акт 5 5
Обсяг видаткчв на придбання Грн. кошторис 58736 58736

2 продукту ••
Кшыасть спещальних 
засоб1в(ноутбуки) шт накладна 5 5

3 ефективносД
Середня вартзсть 1 засобу Грн. розрахунок 11747,20 11747,20



1 2 3 4 5 6 7
4 ЯКОС'П

Забезпечення вимог для корекци табеля вщвщування
псизоф1зичного розвитку Чол. 8 8
вихованцгв

Начальник вщдшу освгги 

ПОГОДЖЕНО:
ФшанСове управлшня Роменського мкьквиконкому 

Начальник фшансового управлшня

(_ ш ш \ /
30.03.2020
МП.

(шдпио?

Грина ШНИЦЬКА
(ш щ али та пр1звище)

Тетяна ЯРОШЕНКО
(шпцали та пр1звище)


