
" ' Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції нагсазу Міністерства фінансів України від 29  грудня 20 ЇЙ року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ' .
Орган з питань освіти і науки '

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

. 04.01.2021 ■_____________2 . .

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Орган з питань освіти і науки 44113644
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

г: 0610000 Орган з питань культури, національностей та релігій 44113644
(код Програмної класифікації видатків т а  (найменування відповідального виконавця) (код за  ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
3. 0610160 0160 0111 Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1755300000

(код Програмної класифікації видатків та  (код Типової арограмної класифікації видатків та  (код Функціональної класифікації’ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та  кредитування бюджету) видатків та  кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 130 617,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 930 617,00 гривень та

спеціального фонду- 200 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний Кодекс 
Конституція України
Закон України "Про загальну середню освіту" 
Наказ МОіНУ №557 від 26.09.2005 року

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

№з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

Ка з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень'
2 Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері



9. Напрями використання бюджетних коштів ) )

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

1 2- з  ; 4 5
. і ' . , Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2 930 617,00 200 000,00 3 130 617,00

УСЬОГО 2 930 617,00 200 000,00 3 130 617,00

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

№ з/д Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

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 0,00

кількість штатних одиниць од. Мережа 6,00 0,00 6,00
продукту ✓ 0,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів ОД. /У.-.. Розрахункові дані ... #  20,00 0,00 20,00
ефективності 0,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грк. ї; • / Розрахуіік<№Гішкіу6у ’̂ 488,40 33,30 521,70

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області 
(Назва місцевого фіна

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Начальник в Ірина ІЛЛНЖ
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.01.2021 № 2

1.

2.

3.

0600000

0610000

0611031

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань освіти і наука 44113644

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Орган з питань культури, національностей та релігій

(код за  ЄДРПОУ)

44113644

1031

(найменування відповідального виконавця)

0921

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та  кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти _________________________________ _

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

1755300000
(код бюджету)

30377 400,00 гривень, у тому числі загального фонду4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний Кодекс України 
Конституція України
Закон україни ’’Про загальну середню освіту"
Постанови КМУ №1298 від 30.08.20002 року, №373 від 23.03.2011 року, № 643 від 20.04.2007 року.
Накази МОіНУ №1205 від 06.12.2010 року, №557 від 26.09.2005 року, №102 від 15.04.1993 року, №992 від 10.07.2017 року.

30 377 400,00 гривень та

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

№з/п Ціль державної політики

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



9. Напрями використання бюджетних коштів )

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

1 2 3 4 5
і . Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, забезпечити 

надання відповідних послуг денним закладам загальної середгьо'1 освіти
30 377400,00 0,00 ЗО 377 400,00 .

УСЬОГО 30 377 400,00 0,00 ЗО 377 400,00

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

№з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

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 0,00

Кількість закладів од. Мережа 4,00 0,00 4,00
Кількість класів од. Мережа 62,00 0,00 62,00

Середньорічне число посадових окладів (ставок)недагогічного 
персоналу од. Мережа 113,20 0,00 113,20

Середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу од. Мережа 50,38 0,00 50,38
продукту 0,00

Кількість УЧНІВ осіб Мережа 1 336,00 0,00 1 336,00
ефективності „,**5 у / / 0,00

Середні витрати на одного учня в рік гри. Мережа;-, ри ? у у 22 737,00 0,00 22 737,00
якості 0,00

кількість днів відвідування ДНІВ і ■. У  . - ’Розрдх^'ові^Йві', :• 170,00 0,00 170,00

Начальник відділу

П О Г О Д Ж Е Н О ^
Фінансовий віжіл Грр одоДької ДІЛ* івненсь кого району Рівненсьгсої області
(Назва місцево^ фінанйового органу) *

і і г-;:
Начальник відїцлу-

V- т. б- \\
10.02.2021 . /

(Дата погодження)

М.П.

В.МГрисюк
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ІЛЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО

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

Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.01.2021 № 2

1.

г.

з.

0600000

0610000

0611021

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Орган з витань освіти і науки 44113644

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Орган з питань культури, національностей та релігій

(код за  ЄДРПОУ)

44113644

1021

(найменування відповідального виконавця)

0921

(код за  ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та  кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти______ ________________________

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

1755300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14 873 378,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 468 730,00

спеціального фонду- 404 648,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний кодекс
Конституція України
Закон України иПро загальну середню освіту*'
Постанови КМУ:№1298 від 30.08.2002 року, №373 від 23.03.2011 року, №643 від 20.04.2007 року.
Накази МОіНУ №1205 від 06.12.2010 року, №557 від 26.09.2005 року, №102 від 15.04.1993 року, № 992 від 10.07.2017 року___________________________

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

гривень та

№з/п Ціль державної політики

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



9. Напрями використання бюджетних коштів ) )

№  з/п Напрями використання бюджетнихтсоштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому чисті з- 
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)), забезпечити надання відповідних 
послуг денним закладам загальної середньої освіти

14468 730,00 . 404 648,00 14 873 378,00

УСЬОГО 14 468 730,00 404 648,00 14 873 378;00

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

№ з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 " 3 4 5
Усього 0,00

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 0,00

Кількість закладів од. Мережа 4,00 0,00 4,00
Кількість класів од. Мережа 62,00 0,00 62,00

Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу од. Мережа 113,20 0,00 113,20

Середньорічне число посадових окладів (ставок) інших працівників од. Мережа 98,90 0,00 .. 98,90

Середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу од. Мережа 50,38 0,00 50,38
продукту / / 0,00

Кількість учнів осіб Мережа J ^  1 336,00 0,00 1 336,00
ефективності ■ / / 0,00

Середні витрати на одного учня в рік гри. Мережа лі--  1 у р'гі ; />; '40 829,88 0,00 10 829,88
якості ^ / /  ■ “ 0,00

Кількість днів відвідування днів РозрахуШсоді^иС/ У'"''“ 7. 170,00 0,00 170,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ ГородсйфкрШІ

ïi/SS f Ш /гі ^  t ° с-.- ; 
ÎL' :  В.МГрисіЬк

(підпис) ■■ i f '  "(OY і (ініціал и/ш’щіал3 прЬвищ е)

(Назва місцевого -о-д, 'г v

Ш І Ф  ш ї  |[Q гп о отії г-і -.і.! і! іИжчЛї І ІІ і--. £7 11.

^ д я  Рівненського району Рівненської області

Начальник відділу s r f f  | Гч $
£7 fc:' -4 ü f-is В /

М.П.

! Н Ш Н  к а о *  !
і.02W u  гУі\ і Ь - М І  | о £  )--------- Vі" —  і j&pi. ПОГОДЖЄЙіяУ -, с Л , У / /  & Лч н

\ \ %ЬК  _ ^ ? М
'06-426^ * V > /y , ^ "Тії НА

42.

ІринаІЛЛЮК
(ішцІалМ ніціал, прізвище)



Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014- року № 8 3 6
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕН О
наказ
Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядшнса коштів місцевого бюджету) 

04-01.2021_____________ №_2________  '

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 . _______  0600000_______ . Орган з питань освіти і науки____________________________________________________________ 44113644_______
(код Програмної класифікації видатків та  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за  ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000 ______ _ Орган з питань культури, національностей та релігій________________________  ._______  44113644
(код Програмної класифікації видатків т а  (найменування відповідального виконавця) (код за  ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3 . ________  0611010___________  _______________ 1010   0910   Надання дошкільної освіти   ' ______1755300000
(код Програмної класифікації видатків та  (код Типової програмної класифікації видатків та  (код Функціональної класифікації ■ (наименуванзія бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та  кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 212 625,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 162 625,00 гривень та

спеціального фонду- 50 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний Кодекс_________________ ______

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

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Завдання 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 ) )
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами 2 162 625,00 50 000,00 2 212 625,00

УСЬОГО 2 162 625,00 ■ 50 000,00 2 212625,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 ' 5
Усього 0,00

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 0,00

Кількість дошкільних навчальних закладів од. Мережа 2,00 0,00 2,00
нродукгу 0,00

Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб Мережа ^ 7 85,00 0,00 85,00
ефективності 0,00

Витьрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. Розрахункові д а н і / 25 443,00 588,00 26 031,00
якості 0,00

Кількість днів відвідування днів Родрад'їіїіїйГдані ' л \. 200,00 0,00 200,00

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ ГородаФінансовий відділ і орододк^огсшьт^коі^адіггів] 
(Назва місцевого

Шкочіщі^Ивненського району Рівненської області

Начальник відділу
Д о  37 $

10.02.202 ЦІ ^  У ?\
»І, "5>

1 4 1
ц і

( Ш
(Дата погодження^

м.п.

\ 0
|у>уВ.МГрискж

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ІЛЛЮК
(шіщали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Орган з питань освіти і науки

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

04.01.202 І № 2

2.

3.

0600000

0610000

0611080

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації в и д а т в  та  
кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань освіти і науки 44113644
(найменування головного розпорядника, коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань культури, національностей та релігій

(код за  ЄДРПОУ)

44113644

1080

(найменування відповідального виконавця)

0960
(код Програмної класифікації видатків та  

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
. (код Функціональної класифікації 
видатків та  кредитування бюджету)

(код за  ЄДРПОУ)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією 

видатків та  кредитування місцевого бюджету)

1755300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 892 090,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 856 900,00 гривень та

спеціального фонду- 35190,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс____________    ' _______

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

№ з/п Ціль державної політики
1 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми
забезпечення надання музичної, хореографічної освіти,

8.3 авдання бюджетної програми _________________

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання музичної, хореографічної освїтя



9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3. 4 5 ■
. .1 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді 1 856 900,00 35 190,00 1 892 090,00

УСЬОГО 1 856 900,00 35 190,00 1 892 090,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

■ 1. 2 3' 4 5
Усього 0,00

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 0,00

Кількість музичних шкіл од. Мережа 1,00 0,00 1,00
продукту 0,00

Середня кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах осіб Мережа
✓

58,00
7

0,00 58,00

ефективності 0,00
Кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб V Ро рахункові д а н і / / 6,00 0,00 6,00

якості 0,00
Середня завантаженість залу ніде. ./ •' / У * 75,00 0,00 75,00

Начальник відділу

Фінансовий віддш^ ^ одййЙШсвд  Рівненського району Рівненської області

т а

■ой і

(Назва місцевогб/фінанррво(б орТаи̂
' 'V -4' .-•/ -ІІ 5 л і

;иіЬу ш ш
Начальник ]

10.02.2021

В.МГрисюк
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ІЛЛЮК
(ініціали/іні діал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ . '
Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

04.01.2021 № 2

ЗАТ1 ДЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
Су редакції наказу Міністерства фінансів України вія 29 грудня 2018 року № 1209)

2.

3.

0600000

0610000

0611151

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань освіти і науки 44113644

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Орган з питань культури, національностей та релігій ___

(код за ЄДРПОУ)

44113644

1151

(найменування відповідального виконавця)

6990

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого <

(код Функціональної класифікації 
видатків т а  кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок коштів місцевого бюджету_____________ ______

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

1755300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний Кодекс України 
Конституція України
Закон України ’’Про загальну середню освіту"_______________

340 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 340 000,00 гривень та

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

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення наданая послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розродбення рекомендацій щодо програми навчання особливостей організації психолого- 
педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами________________________________________________________ ________________________________ _______________

8. Завдання бюджетної програми ________________________________________________ _

N2 з/п Завдання



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

1 2 .3 4 5
.1'. Забезпечення діяльності інклюзивно-резурсних центрів 340 000,00 ■ 0,00 340 000,00

УСЬОГО 340 000,00 0,00 340 000,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2. 3 4 5
Усього 0,00

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 0,00

Кількість інлюзивно-ресурсних центрів од. Мережа .1,00 0,00 1,00
Кількість штатних одиниць од. Мережа 12,00 0,00 12,00

продукту ■:У 0,00
Кількістьсть закладів, які обслуговує центр од. Розрахункові дані;, УУУіг > ' г 1. з з , о о  ' 0,00 33,00

ефективності 0,00
Кількість закладів, що припадає на одного працівника од. Розрахункові данІД^Д! ^ іХ-

с о ° 0,00 3,00
якості ?■ І 0,00

В і дсоток забезпечення видатками В1ДС. Розра^щй^і ДЯ ні 'і ї; і "У із» іо0,оо 0,00 100,00

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ ГородоньКогсШськоїдади Рівненського району Рівненської області 
Д Ь І з в а і ^ с ц с т о г о ф і ^

ї і ш і  т ь й
Начальник відШ у^/Д := ‘ Л Уч*-*-Ь.ї

10.02.20®!!
(Дата по годконня) ■1 ‘С\

М.П. .

її.
. *■: ■ : “■ А р
; ї Н о ї і ц  1 /?' Ої ‘І І і

■ '/ . Лу.У/1,, С і/
, ч. - а , ч ЖМГрисюк

(ініціали/ініціал. прізвище)

Ірина ШЛКЖ
(ініціали/ініціал, прізвище)



з л т і. дісвно
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року Хе 836
& редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018. року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Орган з питань освіти і науки

04.01.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

№ 2

2.

3.

0600000

0610000

0611141

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого (

Орган з питань освіти і науки 44113644

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Орган з питань культури, національностей та релігій

(код за ЄДРПОУ)

44113644

1141

(найменування відповідального виконавця)

0990

(код за  ЄД РПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та  кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

1755300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 248 603,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 848 603,00 гривень та

спеціального фонду- 400 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний Кодекс України 
Конституція України
Закон України "Про загальну середню освіту”_______________________________________________________________ ___________________________________________ _________

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

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечити реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми______________________________

№з/п Завдання



9. Напрями використання бюджетних коштів )
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд ‘ Усього

1 2 3 4 5

' і Надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обіку та господарського 
обслуговування установ та закладів загальної середньої освіти

4 848 603,00 . 400 000,00 5 248 603,00
УСЬОГО 4 848 603,00 400 000,00 5 248 603,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

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 0,00

Кількість груп централізованого та господарського обслуговування од. Мережа 2,00 0,00 2,00
Середньорічна кількість штатних одиниць од. 16,00 0,00 16,00

продукту 0,00
Кількість установ, що обслуговують групи од. 31,00 0,00 31,00

ефективності У? 0,00
Кількість установ, що припадає на одного працівника од. / /  . . • • 2,00 0,00 2,00

якості ’
0,00

Відсоток забезпечення видатками відс. У / V / . . .  . ..  100,00 л 0,00 100,00

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий віддІ^Ко^бІ^ЦЬ^вр&і^ської ради Рівненського району Рівнеиської області 
" Щ а з в а м і й і е ^ & Ж ^

(підпи̂

   .. ХСу-П
;.о| . Ц і  1;.::./1 іо;;;;,
„-5: \ ВІЛ Грисюк

/ У  -к" іц  (ініцхали/шіщал, прізвище)

'■ V...-ї у  і -| зЬ іХ /" , > -А



Ь.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Орган з питань освіти і науки

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

04.01.2021 № 2

0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації ви датків та  
кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань освіти і науки
головного розпорядника коштів місцевого

44113644
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань культури, національностей та релігій
(найменування відповідального виконавця)

44113644
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611152 1152 0990
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та  кредитування бюджету»)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок освітньої субвенції______ ______________

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

285 475,00 гривень, у тому числі загального фонду 285 475,00

1755300000
(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний Кодекс

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини

7. Мета бюджетної програми
розроблення рекомендацій щодо програми навчання особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 забезпечення надання послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини



9. Напрями використання бюджетних коштів )
гривень

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

1 ■ 2 3 4 5
1 розроблення рекомендацій щодо прогами навчання особливостей організації психологр- 

педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами 285 475,00 ■0,00 285 475,00

УСЬОГО 285 475,00 0,00 285 475,00

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

№ з/ц Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

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 0,00

Кількість інклюзивно ресурсних центрів од. Мережа 1,00 0,00 1,00
продукту 0,00

кількість закладів які обслуговує ікклюзивно-рескрсний центр од. Розрахункові дані 33,00 0,00 33,00 .
ефективності 0,00

кількість закладів що обслуговує одна штатна одиниця од. Розрахункові дані / у ...4,00 0,00 4,00
ЯКОСТІ 0,00

Відсоток забезпечення видатками відс. Розрахуйшй^игІ /ЧЧ 'Лп-.м 75,00 у  . 0,00 75,00

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО:
ЦпІдпис)

Фінансовий відділ Рф^^і^Ь^шШс^ОІ-Р^и^Івненського району Рівненської області

ЇІ*£Г
\\£?Д  V:

^  _(да^іаліі/ініц.іал, прізвище)

(Назва місцевого фінансового органу) -Ачу''А\
//■ б у /А  у-. /  ,-У

Начальник відділу , / ■; / Ая.?уІ
Ц ч  ' А А' ■ч.-А/' А о

10.02.2021 Ч \ А А ? У / /

б і? //
’- Т Г"У ' 7̂_ А .у/

Ірина ІЛЛІОК

(Дата погодження)
МЛ.

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЬ. ÆHO
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпні 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕН О
наказ
Орган з питань ревіти і науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

№ 2 '04.01.2021

0600000

2. 0610000

3. 0611200

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифІїсашї видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань освіти і науки 44113644

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Орган з питань культури, національностей та релігій___________ _

(код за  ЄДРПОУ)

44113644

1200

(найменування відповідального виконавця)

0990

(код за  ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та  кредитування бюджету)

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний Кодекс ______

38 514,00 гривень, у тому числі загального фонду 38 514,00

1755300000

(код бюджету)

гривень та

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг корекційно-розвиткових занять у закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми________________________________________________________

№ з/п Завдання

1 забезпечення надання послуг корвкційно-розвішсовиї зайнять для дітей з особливими освітніми потребами



9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 . 2 3 4 5
1 Забезпечення надання послуг ісореційко-розвиткових занять для дітей з особливими 

освітніми потребами 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 0,00 0,00 0,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми . Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5
Усього 0,00

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 0,00

Кількість закладів од. Розрахункові дані 4,00 0,00 4,00
продукту 0,00

Кількість дітей осіб Розрахункові дані ХїХ'ґ/о 1-і V р%00- 0,00 7,00
ефективності /  ХУ''“' 0,00

Видатки на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

грн. Розрахункові дані
л п і-У У /

у  --------- ---
■' . [ \  .38-514 00 0,00 38 514,00

якості Р К  с,і у ґ  ї і - •: к і V  - і  і , 0,00
Відсоток забезпечення видатками ВІДС. Ррв^аху^їїШ дані \ \ 'і  ' ї  І /  . .45,00 /Р Х ІЇ 0,00 45,00

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Городоцької.сільської ради Рівненського району Рівненської області

(підпис)

(V "ч о-.,. - Л "

В.М Грисюк
''А і гі В (Ініціали/ініціал, прізвище)

(Назва місцевого фінансового. оргдїіу).' -

Начальник відділу ■ •
і/к "Р/У } Ь ’■ І 

) . 0 2 . 2 0 2 Г ; : ■; ; І У ,£ .у  ^10,1

Ірина ШЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.01,2021 № 2

0600000

2.

3.

0610000

0613132

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 pire

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань освіти і науки 44113644

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Орган з питань культури, національностей та релігій

(код за  ЄДРПОУ)

44113644

3132

(найменування відповідального виконавця)

1040

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та  кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний: Кодекс

211 300,00 гривень, у тому числі загального фонду

1755300000
(код бюджету)

211 300,00 гривень та

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Утримання клубів для підлітків за. місцем проживання

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації культурного дозвілля

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах



9. Напрями використання бюджетних коштів )

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

1 ■ г 3 4 5
1 Забезпечення організації культурного дозвілля 211 300,00 0,00 211 300,00

УСЬОГО 211300,00 0,00 211300,00

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

№ з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд . Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 б 7
затрат 0,00

кількість клубів за місцем проживання, од. од. Мережа 1,00 0,00 1,00
продукту 0,00

кількість напрямів діяльності клубу (гуртка, секції, заняття тощо), 
од.-

од. Мережа 1,00 0,00 1,00

ефективності 0,00
середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем 

проживання, гри
грн. Розрахункові дані 0,00 6 000,00

якості ГД \ Ь-’ ' 1 ■- / / - 1 / • - ЧС, 0,00
збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за 

місцем проживання, порівняно з минулим роком, %
відс. Розрахунковіу * $ Ґ ' У-' ,ґл •'ч.Ч/'

< а \  Ш .
0,00 1,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Город()ііької.,(?і;іьдької ралк Рівіїенсьісого району Рівненської області
(Назва місцевого фінансового'органу), У / / ; > - -л,\ 

Начальник відділу

10.02.2021
(Дата погодження)

М.П.

іеО Й і|її

Ґ.С С  І У Р  ; V ІО  У; і !

у. .у ВчМГрдсюку у -д
(їнІцІали/ініпіал, прізвище)

Ірина ШЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)



) ■ ■ ■ зли ісгно
Наказ Міністерства фікаасів України 26 серпня 2014 року №  ВЗ б
(у редакції наказ;' Міністерства фінансів України від 29 грз>дня 2018 ропу №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
н а к а з    • ■ ■  '  ■■____ _

О р г а н  з  п и т а н ь  о с в іт и  і  н а у к и

(н ай м ен у в ан н я  г о л о в н о го  р о зп о р я д н и к а  кош тів  м іс ц е в о го  б ю д ж ету )

04.01.2021 № 2___________  ' - .

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

.1._________0 6 0 0 0 0 0 ___________  Орган з питань освіти і науки________    • _______ 44113644 ______
(код Програмної класифікації видатків та  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за  ЄДРПОУ)

. кредитування місцевого бюджету)

2.   0610000 _____ Орган з питань культури, національностей та релігій_______•__________________ ■ ___________ 44113644
(код Програмної класифікації видатків та  (найменування відповідального виконавця) (код за  ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3 . ___________ 0613133___________  ______________ 3133______     1040__________  Інші заходи та заклади молодіжної політики ________  ______ 1755300000
(код Програмної класифікації видатків та  (код Типової програвшої класифікації видатків та  (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) вцдатків та  кредитування бюджету) видатків та  кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний кодекс______________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Заходи та заклади молодіжної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації культурного дозвілля

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення тендерної рівності в суспільстві



9. Напрями використання бюджетних коштів )
гривень

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

1 . ■ 2 3 ■ 4 5 ‘
1 Забезпечення організації культурного дозвілля 50 000,00 0,00 50 000,00

УСЬОГО 50 000,00 0,00 50 000,00

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
Усього 0,00

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 0,00

Кількість установ од. Мережа 1,00 0,00 1,00
продукту 0,00

Кількість відвідувачів осіб Мережа 30,00 0,00 30,00
ефективності ‘1 0,00

Середні витрати грк. Розрахункові дані У 1' / 50 0.00,00 п .Уи— V -
с о о о 50 000,00

якості і ;■ 0,00
Відсоток забезпеченості відс. '8о,оо> г :  >: 1 \о  ,-,\0,00 80,00

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Гор о доцької сільської "рйді-гРівненсь ко го району Рівненської області 
(Назвамісцевого фінансоврга орщйу)1’У

Начальник відділу./ ■' ■ /  '■'

 10.02.2021 / /  /ЛІ Я о

В.М ГрисюК
ЦЯ И

н і

У > ̂  Гі-1 її
:"-і |І?Й1

Ірина ІЛЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)



3ATF; ІБНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N° 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Орган з питань освіти і науки

(н ай м ен у в ан н я  г о л о в н о го  р о зп о р я д н и к а  кош тів  м ісц ев о го  б ю д ж ету )

04.01.2021  №_2__________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1 0600000 _______ Орган з питань освіти і науки . _____ ______ ■' ■_____ _________ . ____________  ■ 44113644
(код Програмної класифікації видатків та. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за  ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2.  _________ 0610000_________ __ Орган з питань культури, національностей та релігій 44113644
(код Програмної класифікації видатків та  (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3 . ___________ 0614030___________  ____ _________ 4030______________    0824_______ _ _  Забезпечення діяльності бібліотек___________________________   _1755300000
(код Програмної класифікації видатків т а  (код Типової програмної класифікації видатків та  (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією -(код бюджету) ■

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та  кредитування бюджету) видатків та  кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 647 914,00 гривень, у тому числі загального фонду 647 914,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний кодекс________  •

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення діяльності бібліотек

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками ;       .________________ -__________________________

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян. їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п ■ Напрями вшсориотання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 ■
1 Забезпечення діяльності бібліотек 647 914,00 , 0,00 647 914,00

УСЬОГО 647 914,00 0,00 647 914,00

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

Хе з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 ■ 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

. Хе з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

кількістьустанов (бібліотек), од. Мережа / 9,00 0,00 9,00
продукту У 0,00

число читачів тис.чол. Розрахункові д а н ь ч / .■= •'3,00; Ч  Ч Ч . 0,00 3,00
ефективності 0,00

середні затрати на обслуговування одного читача грн. Родрйху НК̂ вУдан і У .... > .216,00•. Ч ч .Ч Х 0,00 216,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Городоцької сі дьсьйрг ради Рівненського району Рівненської області
(Назва місцевого фінансового орга&у 

Начальник відділу У / /

10.02.2021
(Дата погодження) ", \  у  У ^ Х \

М.П. Ч

'■О [і І- О  X  !;
... л}

О/,*
4у.

І >4 У /  Ь". Р :Л  \6X 7\T
і і і і З  і V, V аг-. ( У о ' 1«
| щ г р ^ ;у у і  л і и

т - х \  ь.

чЧ х% #, -  ■

Ірина ІДЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)



) ЗАЇР р Н О
Наказ. ґстєрства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Орган з питань освіти І науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюдзкеггу)

' 04.01.2021_____________№ 2   . . .

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 . _______ 0600000 ' Орган з питань освіти І науки___________■ _______________________ __________________ 44113644
(код Програмної класифікації видатків та  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за  ЄДРЇЇОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. . ' '_____ 0610000_____ . ■ - Орган з питань культури, національностей та релігій ___________________________________  44113644
(код Програмної класифікації видатків та  (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинісів культури,
3. 0614060 4060 0828 клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 1755300000

(код Програмної класифікації видатків та  (код Типової програмної класифікації видатків та  (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та  кредитування бюджету) видатків та  кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань . 2 921400,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 900 000,00 гривень та

спеціального фонду- 21400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Забезпечення діяльності палаців І будинків культури, клубів, центрів дозвілля

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та, 
зберігання бібліотечних фондів. їх облік, контро



9. Напрями використання бюджетних коштів ) \

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

1 2 з ■ ■ 4 ■ 5
1 Забезпечення організації культурного дозвілля 0,00 0,00 ■ 0,00

УСЬОГО , 0,00 0,00 0,00

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

№ з/п . Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 з. 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело Інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

кількість установ - усього од. Мережа 9,00 0,00 9,00
продукту 0,00

кількість відвідувачів - усього осіб Розрахункові дані 3 000,00 0,00 3 000,00
еф е кти вн ості 0,00.

середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахункові дані ^ 9 6 6 ,0 0 ^ ^ -^ - 0,00 966,00
якості 0,00

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду

відс. Розрахуіргбв^рт Й Й Ж  0,00 4,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Городоцької сільської раднВівненсьдсого райвду'РіЛ;їНЄНСЬ «енської області

"ї

(Назва місцевого фінансового органу) іУ..:/

Начальник відділу Ґ . '■'■"■■■ 1 і. £^>1

 10.02.2021________
(Дата погодження.)

в .м и Ш ' и
о1 «їїЭ й-! > О і {ор'Ц

Ы ' р \ '

Ірина ШЛЮ К
(ініціали/ініціал, прізвище)



з а т в ь . .„ .лвно
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014. року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.01.2021 . №_2_____________ ' '

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. • -_____  0600000 Орган з питань освіти і науки ______________________________  ' 441І3644
(код Програмної класифікації видатків та  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2.   0610000 ______Оргап з питань культури, національностей та релігій _______________ ._______________  _____  44113644_______
(код Програмної класифікації видатків т а  . . (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. .________0614082___________  ______________ 4082______________  ._____  0829_________  Інші заходи в галузі культури і мистецтва  _________  _____ 1755300000
(код Програмної класифікації видатків т а  (код Типової програмної класифікації видатків та  (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та  кредитування бюджету) видатків та  кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний Кодекс________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Заходи в галузі культури І мистецтва

7. Мета бюджетної програми
підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів



9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 ' 4 5
і Забезпечення організації культурного дозвілля 100 000,00 0,00 100 000,00

УСЬОГО 100 000,00 0,00. 100 000,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми , Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 ' 4 5
Усього 0,00

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 0,00

Кількість установ од. Мережа 9,00 0,00 9,00
продукту 0,00

Обсяг виджатків на проведення освітньо-культурних заходів грн. Розрахункові дані 100 000,00 0,00 100 000,00
ефективності / У

!-----  1 ” 1 0,00
Середні витрати на проведення одного заходу грн. Розрахункові дані 10 000.00 ^  0,00 10 000,00

якості ^  ^ /У У у »  Ц С/Й/чіч, 0,00
Динаміка збільшення кількості заходів відс. РозрйхунХдвГдані 0-°° — ..— -2,00

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Городоцької сільської
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу 

10.02.2021

Рівненського’ району Рівненської області

(Дата погодження)

М И

. ^  ін і !'■ І ІО сг

Р У & ія

А

Ірина ІЛЛЮК
(ініціал иЛніціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ■ ■ ____________
Орган з питань освіти і науки

з а т  W h o

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

04.01.2021 № 2

2.

3.

0600000

0610000

0615011

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань освіти і науки 44113644

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Орган з питань культури, національностей та релігій _____

(код за  ЄДРПОУ)

44113644

5011

(найменування відповідального виконавця)

0810

(код за  ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків т а  
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та  кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів І змагань з 
олімпійських видів спорту ___________ _̂___

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджет}')

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний кодекс

150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 150 000,00

1755300000
(код бюджету)

гривень та

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

№ з/п Ціль державної політики
1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

Хаз/п Завдання

1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3' 4 , 5
і Проведення начально-трекувльких зборів і змагань 150 000,00 ■ 0,00 150 000,00

УСЬОГО 150 000,00 0,00 150 000,00

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

■ № з/п . Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 . 4 5'
Усього 0,00

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 0,00

кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту 
з підготовки до регіональних змагань, од.

од. Розрахункові дані 10,00 0,00 10,00 .

продукту 0,00
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з 

олімпійських видів спорту, од.
од. Розрахункові дані 50,00 0,00 50,00

ефективності 0,00
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних 

зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних 
змагань, грн.

грн.
Розрахункові дані

> 3 000,00 0,00 3000,00

якості 0,00
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних 

змаганнях, порівняно з минулим роком,%.
відс. Розрахункові дані/^Ч^Ч1'1

....
0,00 20,00

Начальник відділу м о

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Городоцької сільської радиТРівнекського району Рівненської області 
(Назва місцевого фінансового органу)':

Начальник відділу

10.02.2021
(Дата погодження)
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м.п.
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Ірина ШІЮК

(ішціапн/Ініщая, прізвище)

(ініціал к/ініціад, прізвище)


