
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БОГС ДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 Л 1.2021

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З

Краснокутськ

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм по відділу освіти 
Краснокутської селищної ради Богодухівеького району 
Харківської області на 2021 рік

Згідно з рішенням XVI сесії Краснокутської селищної ради VIII
скликання від 16Л 1.2021 № 3260-УІІІ «Про
селищної ради від 22Л2.2020 № 65-УІІІ «Про бюджет Краснокутської
селищної територіальної громади на 2021 рік» 
змінами), з метою здійснення оцінки ефектив
відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів та звітів про їх виконання, затвердж 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі 
Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за

№ 244

внесення змін до рішення

та додатками до нього (зі 
ності бюджетних програм,

їн и х  наказом Міністерства 
змінами), зареєстровані в 
№ 1104/25881, керуючись

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», н а к а з у ю :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по 
відділу освіти Краснокутської селищної ради за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):
-0611010 «Надання дошкільної освіти»
-0611021 «Надання загальної середньої освіти заі ладами загальної середньої 
освіти»;
-0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
коштів місцевого бюджету», виклавши їх в новій редакції, що додаються.

2. Контроль за виконаннямщаного наказу зашшаю за собою.

В. о. начальника від, Ірина ГАНІОН



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника

& 0  < 2 4 .4 /. М Л А  *  с Ш ______________
7 /  коштів місцевого бюджету )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого оюджсту )

44131710
(код та ЄДРП9УГ

2. — 0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
(найменування відповідального виконавця)

4-4-1-317Ю
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 20541000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30894807 гривень , у тому числі загального фонду -  29394794 гривень та спеціального фонду -  
1500013 гривень .

5. І іідстеЙ и для  виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ)(із змінами)- 
Закони України "Про освіту" (із змінами), "Про дошкільну освіту"(із змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів 
у галузі "Освіта" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Рішення III сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 22.12.20р. "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік".(із змінами) Рішення сесії 
Краснокутської селищної ради від 22.12.2020р. № 63 - VIII" Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" 
(із змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завданн.я бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 29 394 794 1 500 013 30 894 807

Усього 29 394 794 1 500 013 ЗО 894 807

ІО. 1 іерелік 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 економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік 3 558 087 117 550 3 675 637
Усього 3 558 087 117 550 3 675 637

11. Результативні показники бюджетної програми

№
—з/п—

показники Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис 193,65 0,00 193,65
кількість груп од. мережа 29,00 0,00 29,00
кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 9,00 0,00 9,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу од. штатний розпис 69,54 0,00 69,54

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од. штатний розпис 9,10 0,00 9,10

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. штатний розпис 65,75 0,00 65,75
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 49,25 0,00 49,25

2 продукту
кількість дітей від 0 до 6 років осіб звітність 891,00 0,00 891,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб мережа 562,00 0,00 562,00

3 ефеьггищі<кггі~'. _
грн. розрахунок 52 303,90 2 669,06 54 972,96

63 475,00г у гт 'л 1 • т ч б г г - \ \
4 ЯКОСТІ Ч

— ч рїдсотс/к о|> ія дітей до і|кільною освітою відс. розрахунок 63,00 0,00 63,00
КІЛЬКІСТЬ 1 нби рід/вайЛС і од. розрахунок до кошторису 113,00 0,00 113,00

— ----

Фінансове управління Краснокутської селищі 

Начальник фінансового управління Краснок;

18.11.2021 р.

МЛІ.

Тетяна КРАЛЯ
(ініціапк/ініціал. прізвище)

Надія ПІСНА
(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника 

І/ '''коштів місцевого бюджету )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 44131710
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2 .

------------кредитування місцевого бюджету)----------------------------------

0610000 Відділ о с в іт и Краснокутськоїселищної ради Богодухівського району Харківської області 44131710
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3 . 0611021 1021 097і Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти 20541000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету')

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —44232955 гривень , у тому числі загального фонду -  42389435 гривень та спеціального фонду -  
1843520 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08 07.2010 №2456-VI)(із змінами).
Закони України “Про освіту” (із змінами), "Про повну загальну середню освіту"(із змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України в ід  і 0.07.20! 7 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів 
у галузі "Освіта” (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Рішення II сесії Краснокутської селищної ради УШ скликання від 11.12.20р. ""Про внесення змін до рішення LII1 сесії Краснокутської селищної ради УІ1 скликання від 20 грудня 2019 року 
""Про селищний бюджет на 2020 рік""( із змінами).” Рішення сесії Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 № 63 - Уііі " Про затвердження Програми економічного і соціального 
розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п Ціль державної політики

1 Створення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як члена суспільства, 
усвідомленням цінностей громадянського(вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми



І Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

І Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 42 389 435 1 843 520 44 232 955
Усього 42 389 435 і 843 520 44 232 955

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 економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік 12 221 069 275 675 12 496 744
Усього 12 221 069 275 675 12 496 744

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники

затрат
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць
кількість закладів (за ступенями шкіл),
кількість класів (за ступенями шкіл)
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів
продукту
кількість учнів у закладах загальної середньої освіти
ефекти

иця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд

штатний розпис
мережа
мережа

штатний розпис

штатний розпис

штатний розпис
штатний розпис

мережа

241,38
14.00

157,00

6,83

0,00

195,25
39,30

2 448,00

Спеціальний фонд

>,00
0 00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

ч^інансяве^п^авлшня =к-раснокутськоі селищної раді 

Начальник фінансового управління Краснокутської се.

18. 11.2021 р.

М.П.

Усього

24] 38
14 ПП

157,00

6,83

0,00

! 95,25
39,30

2 448,00



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника

// <£№///- > ______________
і/ ‘‘ коштів місцевого бю джету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 44131710
(код Програмної класифікації видатків та (наймену вання головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2 . 0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
(найменування відповідального виконавця)

06!! 251

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

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
коштів місцевого бюджету_______________________________________

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

44131710
(код за ЄДРПОУ)

•зле л і л л л л л л  і ишиии
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -527332 гривень , у тому числі загального фонду -  478332 гривень та спеціального фонду -  49000 
гривень .

5. підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ)(зі змінами)
Закони України "Про освіту"(зі змінами), "Положення про інклюзивно-ресурсний центр"
Наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року №1536 "Про результативні показники бюджетної програми'їзі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення III сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 22.12.20р. "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік".(зі змінами) Рішення сесії 
Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 № 63 - VIII " Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" (зі 
змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п Ціль державної політики

і Створення належних умов для здобуття освіти дітьми з ососбливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

8. Завдання бюджетної програми



№
з/п Завдання ;

і Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого- 
педаї Оі їчної допомоги дітям з осооливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 1
1 Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру 478 332 49 000 527 332

Усього 478 332 49 000 527 332

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------------------------------------------------------------------------------- --------------4-------------
1 Програма економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік 63 182 49 000 112 182

Усього 63 182 49 000 112 182

11. Результативні показники бюджетної програми

№

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6

і затрат
кількість інклюзивно-ресурсних центрів од. мережа 1,00 0,00 1,00
всього середньорічне число ставок(штатних одиниць) од. штатний розпис 3,00 0,00 3,00
педагогічного персоналу од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного 
персоналу од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00

спеціалістів од. штатний розпис 2,00 0,00 2,00
робітників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00

2 продукту

... ...............................
— : е :  и у л и

журнал обліку висновків 
про комплексну оцінку

244 оо А  А АУ/, У/49 244 оо

3 е ф е к т : и ' в в ( ) . с т і і У 2 £ 4 - . г і , < :  с т і л

вйУиатіРна/ґ дттЩнуІяка отримала комплексну оцінку грн. розрахунок 1 960,38 200,82 2 161,20
4 " ~ І  ~  -  і  1 г >  ї  І Ї 1— \  У 4  х Й -------------------------------------------------------------------------------------------- Н

Ч р ь  +  І. І І М Ч 1  ) " о £  •

в ^ ^ о к  з^еіі^е^ ^ 1 ^те^'^^обливим и освітніми потребами
і н О  / /

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

ПОГОДЖЕ)
Фінансове управління Краснокутської селищн 

Начальник фінансового управління Краснокуті

1 8 .1 1 .2 0 2 1  р .

м.п.

Т етяна КРАЛЯ
(ініціалиїніціал. прізвище)

Надія ПІСНА
(ініціалиїїііціал. прізвище)


