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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Від ділу освіти Роменської міської ради
Сумської області
04.12.2020р №202-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ)

Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради 
( найменування головного розпорядник )

02147919
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(КПКВК МБ)

Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради 
( найменування відповідного виконавця )

02147919
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти_________
(КПКВК МБ ) (КТПКВКМБ) (КФКВКБ) (найменування бюджетної програми)

18206100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60594182,00 гривень, у тому числі загального фонду - 56374167 гривень та 
спеціального фонду - 4220015,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет на 2020 р.",
Бюджетний Кодекс України,
Закон України"Про освіту"від 23.05.1991р."№1060-ХІІ, від 05.09.2017р. №2145-VII/,
Закон України"Про освіту" від23.03.1996р.№100/96-ВР.Закон України "Про дошкільну освіту"від 11.07.2001р.№2628-111,
Наказ Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005р.№432/496"Перелік лікарських засобів 



та виробів медичного призначення у медичних кабінетах дошкільних навчальних закладах", 
Постанова №1591 від.22.11.2004р."Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах",
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р.№557"Про впорядкування умов оплати праці та 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",
Інструкція №102 "Про порядок обчислення заробітної плати праці працівників освіти " від 15.04.1993р.
Постанова Кабінету Міністрів України №373 від 25.03.2011р."Про встановлення надбавки педагогічним працівникам 
дошкільних,позашкільних,загальноосвітніх, вищих навчальни закладів І-ІІ рівня акредетації, інших установ і закладів незалежно від їх 
підпорядкування",
Наказ Мінфіна України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів»,зі змінами,
Наказ Мінфіна України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів,
І Іаказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017року №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»,
Рішення сесії міської ради від 25.11.2020 «Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 «Про бюджет 

міста Ромен на 2020 рік».

6. І Цлі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
N з/п Цілі державної політики

1 Забезпечення доступності дошкільної осві ти в комунальних закладах дошкільної освіти в межах державних вимог до змісту, 
рівня й обсягу дошкільної освіти та обов'язкову дошкільну дітей старшого дошкільного віку.

2 1 Іадання всебічної допомоги сім'ям у розвитку, вихованні та навчанні дитини.
п3 Реалізація основних завдань.дошкільної осві ти та зміцнення фізичного і психологічного здоров'я дітей, формування їх 

особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечи ти створеня належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.



8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
1 Забезпечити створена належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

(грн)
9. Напрями використання бюджетних коштів:

N 
з/п 1 Іапрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

1 Забезпечи ти створена належних умов дла наданна на 
належному рівні дошкільної освіти та вихованна дітей 56276167 3708967 59985134

в т.ч. по точний ремонт примітценна за адресою 
вул.Дудіна(філіа ДІ13№3) 320000 320000

2 1 Іридбання та встановлення дитачого майданчика (територія 
ДНЗ№1 «Чайка) 170000 170000

3
Придбання та встановлення дитячого спортивно-ігрового 
комплексу за адресою:вул. Берегова,20 (територія ЗДО№6 
(ясла садочок)»3ірочка»)

98000 98000

4 1 Іридбання спеціальних засобів корекції психофізичного 
розвитку в інклюзивних групах. 49600 49600

5 1 Іридбання та встановлення металопластикових вікон по 
ДНЗ№3. 98000 •

98000

6 Придбання пральної машини для ДНЗ№5 20000 20000
7 Придбання плити електричної промислової для ДПЗ№8 30000 30000
8 Придбання пральної машини для ДНЗ№6 20000 20000
9 1 Іридбання жарової шафи для ДНЗ№3 49000 49000
10 Придбання пральної машини для ДНЗ№1 20000 20000

11 Придбання холодильника, пральної машини, комп’ютера для
ДНЗ№9 46448 46448



1 2 3 4 5
12 Придбання електром’ясорубки для ДНЗ№6 8000 8000

Усього 56374167 4220015 60594182

(грн)
10. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

1 2 3 4 5
1 Міська комплексна програма"Освіта м.Ромни у 2019-2022р." 433541 511048 944589

Усього 433541 511048 944589
І І. Результативні показники бюджетної програми:

N 
з/п 1 Іоказник Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього

1 2 п3 4 5 6 7
Забезпечити створеня належних 

умов для надання на належному 
рівні дошкільної освіти та 
виховання дітей.

•

1 затрат
кількість дошкільних 
навчальних закладів

шт. Мережа штатів і 
контингентів

10 10

кількість груп шт. рішення 
міськвиконкому

83 83



1 2 3 4
середнє число посадових окладів 
педагогічних працівників

шт. тарифікаційні
списки

середнє число штатних одиниць 
адмін. персоналу, за умовами 
оплати віднесені до 
педагогічного персоналу

шт. штатний розпис

середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

шт. штатний розпис

середньорічне число штатних 
одиниць робітників

шт. штатний розпис

всього середньорічне число
ставок

шт. штатний розпис

2
продукту

кількість дітей, що відвідують 
дошкільні заклади

чол. табеля відвідування

кількість дітей від 0 до 6 років чо л. статисти чна 
звітність

3 ефективності
ви грати на перебування 1 
ди тини в дошкільному закладі

грн. розрахунок

■1
ді io-дні відвідування ПІТ. розрахунок
якості 1
кількість днів відвідування 100%) Шт..
відсоток охоплення дітей 
дошкільною освітою %

розрахунок



5 6 7
177,7 177,7

49,62 49,62

33.0 33.0

233,25 233,25

493,57 493,57

1729 1729

2281 2281

32605,07 2440,73 35045,80

433979 433979

251 251

75,8 75,8



1 2 3 4
Придбання та встановлення 
дитячого майданчика (територія 
ДНЗ№1 «Чайка)

1 затрат
Кількість об’єктів для придбання шт акт

2 продукту
Кількість майданчиків шт накладна

nJ ефективності
Середня вартість придбання Грн. кошторис
Середня вартість 1 майданчика Грн. розрахунове

4 якості

1 Іокращення умов для 
вихованців Чол.

мережа

Відсоток виконання %

1 Іридбання та встановлення 
ди тячого спортивно-ігрового 
комплексу за адресою: вул. 
берегова,20 (територія 
ЗД( )№6(ясла садочок)»3ірочка»)

1 затрат
Кількість об’єктів для придбання шт акт

2 продукту
Кількість майданчиків шт накладна

3 ефективності
__ 1 ('средня вартість придбання Грн. 1 кошторис



А

5 6 7

1 1

1 1

170000 170000
170000 170000

154 154

100 100

•

1 1

1 1

98000 98000



Середня вартість 1 майданчика Грн. розрахунове 98000 98000
4 якості

Покращення умов для 
вихованців Чол. мережа 146 146

Відсоток виконання % 100 100

1 Іридбання спеціальних засобів 
корекції психофізичного 
розвитку в інклюзивних групах.

1 затрат
Кількість об’єктів для придбання шт акт 5 5

2 продукту
.. . ...

Кількість спец, 
засобі в( ноутбуки) шт накладна 5 5

3 ефективності

('средня вартість придбання Грн. кошторис 49600 49600

Середня вартість 1 засобу Грн. розрахунок 9920,00 9920,00

4 якості

Забезпечення вимог для корекції 
психофізичного розвитку 
вихованців

Чол.
тебеля відвідування

8 8

1 Іридбання та встановлення 
метало пластикових вікон по 
ДІ13№3

1 затрат1



1 2 3 4
Кількість об’єктів для придбання 
та встановлення шт акт

2 продукту

Кількість вікон шт накладна

3 ефективності

Середня вартість придбання та 
встановлення Грн. кошторис

Середня вартість 1 вікна Грн. розрахунок

4 якості

Збереження тепла Гкал розрахунок
Сума економії Грн. розрахунок
1 Іридбання пральної машини для 
ДНЗ№5

1 затрат
Кількість об’єктів для придбання шт акт

2 продукту
Кількість пральних машин шт накладна

3 ефективності
Середня вартість придбання Грн. кошторис
('средня вартість 1 машини Грн. ірозрахунове

4 якості
1 Іокращення умов для 
вихованців Чол. мережа

Відсоток виконання %



5 6 7
1 1

13 13

98000 98000

7538,46 7538,46

12,0 12,0
20580 20580

1 1

1 ’ 1

20000 20000
20000 20000

205 205

100 100



1 2 3 4 5 6 7
Придбання плити електричної 
промислової для ДНЗ№8

1 затрат
Кількість об’єктів для придбання шт акт 1 1

Кількість електричних плит шт накладна 1 1

3 ефективності

Середня вартість придбання Грн. кошторис 30000 30000

Середня вартість 1 плити Грн. розрахунове 30000 30000

4 якості

1 Іокращення умов приготування 
їжі для вихованців Чол. мережа 198 198

Відсоток виконання % 100 100

1 Іридбання пральної машини для 
ДІ І3№6

1 затрат •

Кількість об’єктів для придбання шт акт 1 1

2 продукту

Кількість пральних машин шт накладна 1 1

о Э ефективності



1 2 о
3

4

Середня вартість придбання Грн. кошторис

Середня вартість 1 машини Грн. розрахунове

4 якості

1 Іокращення умов для 
вихованців Чол. мережа

Відсоток виконання %
1 Іридбання пральної машини для 
Д113№1 «Чайка»

—1 затрат
Кількість об’єктів для придбання шт акт

Т” продукту
Кількість пральних машин шт накладна

3 ефективності
Середня вартість придбання Грн. кошторис
Середня вартість 1 машини Грн. розрахунове

4 якості
Покращення умов для 
вихованців Чол. мережа

Відсоток виконання %
Придбання пральної
маш и нщкомп’ютера,холодильнії 
ка для ДНЗ№9»Фіалка»

~Г затрат
Кількість об’єктів для придбання ПІТ акт



5 6 7

20000 20000

20000 20000

142 142

100 100

1 1

1 1

20000 20000
20000 20000

•

140 140

100 100

1 1



А

Начальник відділу освіти

1 2 3 4 5 6 7
продукту

Кількість пральних машин шт накладна 1 1

3

Кількість холодильників шт.. накладна 1 1
Кількість компютерів шт накладна 1 1
ефективності
Середня вартість придбання Грн. кошторис 46500 46500
('средня вартість 1 компютера Грн. розрахунове 11000 11000
Середня вартість 1 
холодильника Грн. розрахунове 16500 16500

Середня вартість 1 машини Грн. розрахунове 19000 19000
4 якості

І Іокращення умов для 
вихованців Чол. мережа 226 226

Відсоток виконання % 100 100

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Роменської міської ради

Начальник управління

30.11.2020 
МП.

(підпис)

(підпис)

І стина ЯРОШЕНКО
(ініціали та прізвище)

Ірина ІВНИЦЬКА
(ініціали та прізвище)


