
__________ 0600000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Відділу освіти Роменської міської ради 
Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.09.2021_____________ № 212-ОД__________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області___________________________________________  ________02147919
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. __________ 0610000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Вілліл освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області
(найменування відповідального виконавця)

02147919
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021 0921

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 57 253 491,00 гривень, у тому

спеціального фонду- 993 310,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Закон України"Про освіту"від 23.05.1991р."№ 1060-ХІ1..
2.3акон України "Про освіту"від 23.03.1996р.№ 100/96-ВР.Закон України "Про загальну освіту"від 13.05.1999р.№651-ХІУ.
3. Посганова №1591 від.22.11.2004р."Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах.”
4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р№ 557"П ро впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 
тарифних розрядів працівників навчальних закладів освіти”.
5. 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."
б.Інструкція № 102 "Про порядок обчислення заробітної плати праці працівників освіти ” від 15.04.1993р.
7. Постанова Кабінету Міністрів України № 373 від 25.03.2011р."Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, 
позаш кільних,загальноосвітніх,вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредетації,інших установ і закладів незалежно від їх  підпорядкування."
8. Рішення сесії від 08.09.2021р. Про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від 23.12.20р. "Про бюджет Роменської міської територіальної громади на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити реалізацію громадян на здобуття повної загальної освіти.
*

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах._______________________________________

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 1854500000
г е п с л н ь о і ОСВІТИ

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

числі загального фонду 56 260 181,00 гривень та

8. Завдання бюджетної програми



/

«

№  з/п Завдання

1 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечити відповідними послугами денними загальноосвітніми навчальними закладами. 56 260 181,00 993 310,00 57 253 491,00

УСЬОГО 56 260 181,00 993 310,00 57 253 491,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма "Освіта Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках" 7 089 228,00 0,00 7 089 228,00

2 Програма економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки.

69 000,00 0,00 69 000,00

Усього 7 158 228,00 0,00 7 158 228,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 кількість навчальних закладів од. рішення міськвиконкому 23,00 0,00 23,00
2 кількість класів од. мережа 332,00 0,00 332,00
3 середнє число посадових окладів пед. працівників од. штатний розпис 11,62 0,00 1 1,62
4 середнє число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 79,50 0,00 79,50
5 середнє число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 271,80 0,00 271,80

продукту
кількість дівчаток осіб мережа 3 067,00 0,00 3 067,00

кількість хлопчиків осіб мережа 3 128,00 0,00 3 128,00

6 дітей позбавлених бат.піклування яким буде виплачіватися допомога 
при працевлаштування

осіб мережа 1,00 0,00 1,00

7 кількість учнів осіб мережа 6 195,00 0,00 6 195,00
ефективності

8 дітодні відвідування шт. розрахунок 1 084 125,00 0,00 1 084 125,00
9 утримання 1 учня грн. розрахунок. у  -------------- 9 081,55 160,34 9 241,89

якості
10 кількість днів відвідування од. / /розійхунок 175,00 0,00 175,00Х У Ч  У*-

Начальнилсізїдділу освіти 

ПОГОДЖЕНО:
Ьінансів Роменської■7 п у д р л і і п м и  ф і п а п и о  і  и м с т л я ч и ї  іу ііі/ЬВ

(Назв; і місцевого фінансового органу)
\ \ -Л  \ & /  / ї 7/\Л л \  а. / ?тт 4 \о \  ~ . / і - / ;Начальник управління

у ІЪ 9 ,'У у ^ у  ...
14.09.2021________

(Дата погодження)

>ї міської ради

Ірина ІВНИЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ЯРОШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.


