
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М1н1стерства фшанав УкраУни
26 серпня 2014 року №836
(редакщ'У наказу М1н1стерства фшанс1в УкраУни
вщ 29 грудня 2018 року №1209 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вщдшу освИи виконавчого ком1хету РоменськоУ 
MicbKoi' ради
01.04.2020р. № -ОД

Паспорт
бюджетно!' программ м1Сцевого бюджету на 2020 piic

1. 0600000_____ Вщдш освПи виконавчого ком1тету РоменськоУ мдськоУ ради___________________________________02147919
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за СДРПОУ)

2. 0610000_____ Вщдш освНи виконавчого ком1тету РоменськоУ MicbKoi ради___________________________________02147919
(КПКВК МБ) (найменування вщповщального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. 0611090 1090 _0960 Надання позашкшьноУ ocbith позашк1льними закладами позашкшьноУ 18206100000
осв1ти.заходи i3 позашк1льно1 робота з д1тьми.

(КПКВК МБ) (КТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетно!' программ) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  7919452 гривень, у тому числ1 загального фонду -  7919452 гривень та 
специального фонду -  гривень.

5. Шдстави для виконання бюджетноУ программ
Закон УкраУни "Про осв1ту" вщ 23.05.Г991р."№1060-ХП.Бюджетний кодекс УкраУни,
Закон УкраУни "Про осв1ту" в1д 23.03.1996р.№100/96-ВР.Закон УкраУни "Про позашкшьну освУту" вщ 22.06.2000р.№ 1841 -110,
Наказ М1н1стерства осв1ти i науки УкраУни в1д 26.09.2005р.№557"Про впорядкування умов оплати пращ та затвердження схем 
тарифних розряд1в прац1вник1в навчальних заклад1в осв1ти",

Постанова вщ 30.08.2002р.№1298"Про оплату npapi прац1вник1в на основ! едино'! тарифно!' сггки розряд1в i коеф1ц!ент!в з оплати
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пращ пращ вник!в установ, закладов та оргашзацш окремих галузей бюджетно! сфери",
Гнструкщя №102 "Про порядок обчислення заробггпоУ плати пращ пращвнию'в осв1ти " вщ 15.04.1993р.,
Постанова Кабшету м1шстр1в УкраУни вщ 06.05.2001р.№443 "Положения про позашюльний навчальний заклад",
Наказ ММстерства фшанс1в УкраУни вщ 26.08.2014 р. №836 «Про деяю питания запровадження програмно-щльового методу складання 
та виконання м1сцевих бюджет1в,
Наказ Мш1стерства фшанс1в УкраУни вщ 07.08.2019 р.№336,
Наказ Мнпстерства освНи i науки в1д 10.07.2017 №992 «Про затвердження типового перел1ку бюджетних програм i результативних 
показниклв Ух виконання для м1сцевих бюджет1в у галуз1 «ОсвИа»,
Р1шення cecii м1ськоУ ради вщ 25.03.2020 «Про внесения змш до ршюппя м1сько'У ради сьомого скликання вщ 22.01.2020 вщ 17.12 2019 
«Про бюджет MicTa Ромен на 2020 piK».

6. ЦЫ державно! политики, на досягнення яких спрямована реал1защя бюджетноУ програми
№
з/п

Цшь державно! полИики

1 Розвиток зд]'бностей дУтей та молодi у сфер1 осв1ти, науки,культури,ф1зично! культури i спорту,техн1ЧНо! та шшо'У творчост1, здобуття 
ними первинних професшних знань, b m ih b  i  навичок, необх1дних для Ух сощшпзащУ, подалыпо! самореал1за1пУ та/професУйноУ 
дУяльност!.

7. Мета бюджетноУ програми: Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дцтей в умовах позашкшьно! освНи.

8. Завдання бюджетноУ програми:

№ з/п Завдання

1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дггей в умовах позашк1льноУ освНи.

9. Напрями використання бюджетних конгпв: 
(грн.)___________________________________

№
з/п

Напрями використання бюджетних кон тв Загальний фонд Спещальний фонд Всього

1 2 3 4 6

1 Забезпечити залучення та надання належних умов 
виховання дггей в умовах позашкшьно! осв1ти. 7919452 7919452

в тому числУ: поточний ремонт коридору прим1щення 
по вул. Соборнш,41а 90000 90000
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10. Перелш державних/репональних цшьових програм, що виконуються у склад! бюджетно!- програми:

( грн.)
№
з/п Найменування мюцево!/ репонально!- програми Загальний

фонд Спещальний фонд Усього

1 MicbKa програма социального захисту населения на 
2017-2022 роки

583500 583500

2 MicbKa комплексна програма «Освпа м. Ромни у 
2019-2022 роках»

117810 117810

3 Програма економ!чного та сощального розвитку Mi ста 
Ромни на 2020 pin.

23900 23900

Усього: 625510 625510

11. Рсзультативгп показники бюджетно!' програми:
№
з/п Показник Одиниця

вим1ру
Джерело

шформацп
Загальний

фонд

Спещальни 
й фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечити залучення та надання належних умов 

виховання дней в умовах позашкшыюТ освИи.
1 затрат

кшьюсть навчальних заклад!в шт. статистична
зв1тн1сть 3 3

середне число посадових оклад1в педагопчних 
пращвниюв

шт. тарифшацшш
списки 40,4 40,4

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

шт. штатний розпис 14,0 14,0

середньор1чне число штатних одиниць спещалюпв шт. штатний розпис 3,5 3,5

середньор1чне число штатних одиниць роб1тник1в шт. штатний розпис 15,5 15,5

всього середньор1чне число ставок шт. штатний розпис 73,4 73,4
2 продукту S
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1 " Ш  '“ЧШ: 3 4 5 6 7
кшыасть диен як! озримують позашкшьиу оевггу. ‘ГОД.. розрахунок 1832 1832

3 ефективпосп !* * 4
витрати на 1 дитину, яка отримае позашк!льну оевпу грн.. розрахунок 4322,84 4322,84

4 я;кост;1
гшшдсть дггей, як! гшьмуть участь у тренувалытио- 
оздоровчих зоопах шт..

/
розрахунок 25 25

Начальник в«ддшу

ПОГОДЖЕНО:
Фшансовс управлении Роменського м кькви  кои ко му

Начальник финансового управления

30.03,2020

М Н .

1рпна ШИИЦЬКА 
(шннаш та провище)

Тетина ЯРОШЕНКО
(шщеали та пр)звище)


