
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мшютерства фшанслв Укра'ши
26 серпня 2014 року №836
(редакцп наказу МЫстерства фшанФв Укра'ши
вщ 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ В1дщлу освНи виконавчого ком1тету Роменсько! 
MicbKoi ради
01.04.2020р. № -О Д

Паспорт
бюджетно!" програми мйсцевого бюджету на 2020 piic

1. 0600000____ Вщдш осв1ти виконавчого компету РоменськоУ micbkoV рали___________________________________02147919
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за СДРПОУ)

2. 0610000____ Вщдш освИи виконавчого ко м п  сту Роменсько'1 м1сько~1 ради__________________________________ 02147919
(КПКВК МБ) (найменування вщповщального виконавця)) (код за СДРПОУ)

3. 0611020 1020 0920 Надання загально! середньо! осв1ти закладами загально!' середпьоУ 18206100000
(КПКВК МБ) (КТПКВКМБ) (КФКВК) V  (код бюджету)

осв1ти (у тому числ1 з дошк1льними п1дрозд!лами (в1ддшеннями, трупами).
(найменування бюджетно!' програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  94494440 гривень, у тому числ1 загального фонду -  93103452 гривень та 
специального ф онду- 1390988 гривень.
5. Пщстави для виконання бюджетно!' програми :

Закон Украши "Про Державний бюджет на 2019 р.",Бюджетний Кодекс Укра'ши,
Закон Укра!'ни"Про освггу"вщ 23.05.1991p."№1060-XIL,
Закон Укра!'ни "Про осв1ту"в1д 23.03.1996р.№100/96-ВР.Закон Укра'ши "11ро загальну осв1ту"вщ 13.05.1999p.№651-XIV,
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Постанова №1591 в1д.22.11.2004р."Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах."
Наказ МЫстерства освгги i науки Украши вщ 26.09.2005р.№557"Про впорядкування умов оплати пращ та 
затвердження схем тарифних розряд!в пращвниюв навчальних заклад] в освгги",
Постанова в1д 30.08.2002р.№1298"Про оплату пращ пращвниюв на ochobI едино! тарифно! citkh розряд1в i 
коефщ1енйв з оплати пращ пращвниюв установ,заклад) в та оргашзацш окремих галузей бюджетно! сфери",
Ьнструкщя №102 "Про порядок обчислення заробНно! плати пращ пращвниюв освгги " вщ 15.04.1993р.,
Постанова Кабшету Мппстргв Украши №373 вщ 25.03.2011р."Про встановлення надбавки педагопчним пращвникам 
дошюльних,позашюльних,загальноосв!тшх,вищих навчальних заклад!в I-II р1вня акредетацп, шших установ i заклад1в 
незалежно вщ !х niдпорядкування",
Наказ М1н1стерства фшансгв Украши в1д 26.08.2014 р. №836 «Про деяк! питания запровадження програмно-щльового методу складання 
га виконання м1сцевих бюджет!
Наказ М1н1стерства ocb ith  i науки В1Д 10.07 .2017 № 992 «Про затвердження типового перелку бюджетних програм i результативних 
показниюв !х виконання для мюцевих бюджетов у ranysi «Осв1та»,
PimeHHB cecii м1сько! ради в]д 25.03.2020 «Про внесения змш до рш ення мюько! ради сьомого скликання вщ 17.12.2019 «Про бюджет 

м1ста Ромен на 2020 рк».

6. Hijii державно! пол1тики, на досягнення яких спрямована реатпзацдя бюджетно! програми

№ з/п Цшь державно! полПики
1 Забезпечити реалгзацГ! права громадян на здобуття повно! загально! освки.

7. Мета бюджетно! програми: Забезпечення надання послуг з загально! середньо! осв1ти в денних загалыюосвггак закладах.

8. Завдання бюджетно! програми:

№ з/п

л»
Завдання

1 Забезпечити надання вщповщних послуг денними загальноосвгппми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних к оп тв :
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( грн.)
№
з/п

Напрям використання бюджетних копгпв Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечити надання вщновъцних послуг денними загальноосвтпми 
навчальними закладами, з них:

93103452 955000 94058452

бблагоустрш TepHTopii i3 встановленням огорожт за адресою вул. 
Соборна,33(територ!я СЗОШ№2)

169722 169722

2 Придбання татам1 для проведения всеукрашських та обласних змагань 
на баз! загальноосвИньо! середньо! школи №5

24500 24500

3 Придбання спещальних засоб!в корекцп психоф1зичного розвитку в 
шюпозивних класах.

91488 91488

4 Забезпечення яюсно! та доступно! загально! середньо! освНи «Нова 
украшська школа»

300000 300000

5 Придбання спец парти для ЗНО 20000 20000
Усього 93103452 1390988 94494440

10. Перелш державних/регюнальних щльових програм, яю виконуються у склад! бюджетно! програм
( грн.)

№
з/п Найменування мюцево!/регюнально! програми

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

1 2 3 4 5
1 ■ MicbKa комплексна програма "Освп:а м. Ромни у 2019-2022 р." 7659367 344500 8003867

Усього 7659367 344500 8003867

11. Результативт показники бюджетно! програми :

№
з/п Показники . Одини

ЦЯ
ВИМ1ру

Джерсло
шформацп

Загальний
фонд

Спещальний
фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечити надання вщповщних послуг денними 
загальноосвИшми навчальними закладами
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1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кшыасть навчальних закладов шт. Мережа штапв i 
контингент1в

9 9

Кшыасть кладов шт. рпнення
м1ськвиконкому

200 200

середне число посадових окла/нв педагопчних 
пращвниюв

шт. тарифкащйш
списки

400,06 400,06

середне число штатних одиниць адмшперсоналу, за 
умовами оплати вцшесеш до педагопчного персоналу

шт. штатний розпис 71 71

середньор1чне число штатних одиниць спещалют1в шт. штатний розпис 42,0 42,0
середньор1чне число штатних одиниць робшшюв шт. штатний розпис 119,5 119,5
всього середньор1чне число ставок шт. штатний розпис

тарифшацшш
списки

632,56 632,56

2 продукту

KijibKicTb oci6 з числа дггей-сиргг та д!тей, 
позбавлених батьювського пнслування, яким буде 
виплачуватися одноразова грошова допомога при 
працевлаштуванш

чол. вцгомост! на 
виплату 
оздоровчо! 
допомоги

1 1

Кшыасть учшв чол. Мережа urra'fi в i 
контингент в

4699 4699

з • ефективносдо
Д1то/дн1 в1дв1дування шт. бух. 3BiraicTb 822325 822325

утримання 1 учня грн. розрахунок 19813,46 296,02 20109,48

4 ЯКОСТ1
KijibKicTb дшв в1дв1дування •* шт. розрахунок 175 175

Придбання татам! для проведения всеукрашських та 
обласних змагань на 6aai загальноосв1тньо1 середньо! 
школи №5
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1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Кшыасть споруд для придбання кш. акт 1 1

2 продукту

Кшыасть таталп шт. накладна 1 1

3 ефективност1

Кшыасть витрат грн. рахунок 24500 24500

Середш витрати на 1 таташ грн. розрахунок 24500 24500

4 ЯК0СТ1

Створення належних умов для проведения змагань Дотримання 
техшки 

безпеки шд час 
змагань

Придбання спещальних засобгв корекцп 
психолопчного розвитку в шюпозивних класах.

1 затрат

Кшьюсть об скт1в для придбання шт. 5 5

2 продукту
Кшыасть засоб1в (ноутбуки)

**
од. накладна 8 8

3 ефективност1

KijibKicTb витрат грн. рахунок 91488 91488

Середш витрати на придбання 1 ноутбук шт. розрахунок 11436 11436
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1 2 3 4 5 6 7

4 ЯКОСТ!

Створення належних умов для навчання учшв в 
шюпозивних класах

учнт тарифшащя 14 14

Забезпечення яюсно! та доступно! загально! середньо! 
осв1ти «Нова укра!нська школа»

1 затрат
Кшыасть об ектав для придбання шт. 5 5

2 продукту

Кшыасть штерактивних комплскав од. накладна 2 2

Кшыасть комплектов сучасних мебл1в ОД. накладна 3 3
3 ефективноста

Кшьюсть витрати грн. розрахунок 300000 300000
Середш витрати на придбання 1 in тер активного 
комплексу

шт. розрахунок 89000 89000

Середш витрати на придбання 1 комплекту меблов шт. розрахунок 40666,66 40666,67
4 якосчл

Створення належних умов для навчання учопв 1 к л асов 
«Нова украшська школа»

чол. мережа 504 504

Придбання спещально! парти для ЗНО

1 затрат
Кшъкють об екто'в для придбання

•*
шт. 1 1

2 продукту
KinbicicTb парт Од. 1 1

3 ефективносп
Кшьюсть витрат грн. розрахунок 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7
Середш витрати на придбання 1 парту грн. розрахунок 20000 20000

4 ЯКОС'П
Створення належних умов для складання ЗНО дотям з 
особливими вадами

Чол. мережа 1 1

Начальник вщдшу освгги 

ПОГОДЖЕНО:
Фшансове управлшня Роменського мнськвиконкому 

Начальник финансового управлшня
(пщпис)

Грина ЮНИЦЬКА
(шпцали та прозвище)

Тетяна ЯРОШЕНКО
(1ы1ц1али та пр1звище)


