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УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
53600 Дніпропетровська область, смт. Покровське, вул. Центральна,20

тел. (05638) 2-12-42________________________________

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
селищного голови

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення селищної ради 
від 01.07.2019 № Р-911-40/УІІ «Про внесення змін до рішення селищної ради 
від 20.12.2018 №Р-697-30/УІІ «Про бюджет Покровської селищної об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік» вважаю за необхідне:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік, 
затверджених розпорядженнями селищного голови від 31.01.2019 № 2од, від 
01.03.2019 № ІЗод, від 07.06.2019 № ЗЗод за кодами програмних класифікацій 
видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), а саме:

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

- 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;

- 0617362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 
інфраструктури об'єднаних територіальних громад», виклавши їх у новій 
редакції, що додаються.

Селищний голова
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Покровська селищна рада
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КОПІЯ

ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

05.07.2019 року смт Покровське

Про внесення змін до паспортів, 
втрату чинності та затвердження 
паспорта бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до Наказів Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 
року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів», від 02 серпня 2010 року № 805 
«Про затвердження Основних підходів до запровадження прої рамно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, 
рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-697-30/У11 "Про бюджет
Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", 
рішення селищної ради від 01.07.2019 № Р- 91 1 -40/У1І "Про внесення змін до 
рішення селищної ради від 20.12.2018 №Р-697-30/УІ1 "Про бюджет 
Покровської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік"

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2019 рік головного 

розпорядника коштів — відділу освіти, молоді та спорту виконавчої о комітеїу 
Покровської селищної ради за кодами програмних класифікацій видатків та 
кредитування, виклавши їх у новій редакції, що додається а саме:

- КПКВК 061 1010 «Надання дошкільної освіти»;
- КПКВК 061 1020 «Падання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

- КПКВК 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що■ здійснюються за рахунок кошіів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»,

- КПКВК 0617362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад».



2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік головного 
розпорядника коштів - відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Покровської селищної ради по К'1ІКВК 061 1 170 «Забезпечення діяльності 
інклюзивно-ресурсних центрів», що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, паспорті бюджетних програм 
на 2019 рік за кодами програмних класифікацій видатків та кредитування 
061 1070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми 
школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» та 
0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 
спорту».

4. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу покласти 
на головного бухгалтера відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету Покровської селищної ради Ляшенко 1.0.

Начальник відділу освіти 
молоді та спорту

Згідно з оригіналом 
Спеціаліст 1 категорії



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 05.07.2019 р. № 120
Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови від 31.01.2019 р. № 2-од (в 
редакції розпорядження селищного голови від 05.07.2019 р. № 38- 
од)

Виконавчий комітет Покровської селищної ради 

(найменування місцевого фінансового органу)

N

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого коміт ету Покровської селищної ради
 ̂ ' (КТТНСВК МБ) (найменування головного розпорядника)

п 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого коміт ету Покровської селищної ради
(КТІПхВІх МБ) (найменування відповідального виконавця)

_______ 0611010____________0910 Падання дошкільної освіти
(КУПК13К МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) • ї

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16443056.90 гривень. V тому числі загального фонду - 14929156.90 гривень та спеціального 
4

фонду -1513900 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України:
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
Закон України від 05 вересня 2017 року № 2 145-У11І «Про освіту»;
Закон України від 11 липня 2001 року № 2628-111 «Про дошкільну освіту»;
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі «Освіти» від 10.07.2017 № 992;
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 
установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557 із змінами;



Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах від 21.11.2002 № 667 із змінами;
Наказ Міністерства освіти і науки У країни. Міністерства охорони здоров»я України «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у 
дошкільних навчальних закладах» від 17.04.2006 № 298/227;
Рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-697-30/У11 "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної териоріальної громади на 2019 рік" 
Рішення селищної ради від 13.12.2017 № 352-1 5/УІІ "1 Іро затвердження Комплексної програми розвитку освіти на території Покровської селищної 
ради до 2021 року”;
Рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-696-30/УН "1 Іро затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку І Іокровської 
селищної територіальної громади на 2019 рік";
Рішення селищної ради від 19.02.2019 № Р-753-32/У11 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.201 8 №Р-697-30/УІ1 "1 Іро бюджет 
1 Іокровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"
Рішення селищної ради від 24.04.2019 № Р- 843 -38А/І1 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 №Р-697-30/УІ1 "І Іро бюджет 
І Іокровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"
Рішення селищної ради від 01.07.2019 № Р- 9] 1 -40/УІІ "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 №Р-697-30/У11 "1 Іро бюджет 
Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

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

1 надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини

0 забезпечення доступності та безоплатності дошкільної освіти в державних та комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог
до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

о0 піклування про збереження і зміцнення здоров'я, психологічного і фізичного розвитку дітей . ■**?

СО
 

1̂ Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти 
Завдання бюджетної програми

Ф

N
з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

1 7 _•) 4 5



1 Надання дошкільної освіти 14929156,9 1513900 16443056.90
Усього 14929156,9 1513900 16443056.90

0. 1 Ісрелік місцевих / реї іональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N
з/ п

І Іайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний
фонд

іривснь

Усього
1 9 О 4

і
Комплексна 11 рої рама розвитку освіти на території 1 Іокровської селищної рази до 
2021 року 1684020 0 1684020

2
1 ірої рама соціально-економічного та культурного розвитку 1 Іокровської селищної 
територіальної громади на 2019 рік 0 293900 293900

і і
Усього

..................  ....... . " ... ......... 1684020 293900 1977920
1 1. Результативні показники бюджетної програми:
N

з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 7 4 5 6 ■ 71 затрат
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу од. Штатний розпис 44.5 44.5
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од. Штатний розпис 8,5 8.5

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 9 9
середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 73.75 73.75
кількість дошкільних навчальних закладів од. Мережа на 201 8 рік 7 7
кількість груп од. Мережа на 201 8 рік 25 25
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 135.75 135.75о продукту
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб Мережа на 2019 рік 591 591
кількість дітей від 0 до 6 років осіб інформація відділу 

освіти 813 813
3 ефективності



(✓ 'Г'-',

середні витрати на капітальний ремонт харчоблоку в КЗДО № 
1 "Орлятко"

грн.
розрахунок до 
кошторису від 
15.01.2019 року

293900 293900

діто-дн і в і дв ідування тис. розрахунок 147 147

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. розрахунок 25261 2562 27823

4 якості

кількість днів відвідування днів
кількість робочих

ДНІВ
250 250

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % розрахунок 73 73

Начальник відділу освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Покровської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

<Г*-
(підпис)

П.В. ВЛАСОВА
(ініціали та прі ш ите)

Виконавчий комітет І Іокровської селищної ради



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 05.07.2019 № 120
Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови від 31.01.2019 № 2 од (в 
редакції розпорядження селищного голови від 05.07 2019 \ гр 38-од 
)
В и ко і і а в ч и й к о м і тет Покровської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)

паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000
(КТПКВК м ь  

0610000
(К ТП К В К  МЬ)

0611020 0921

Відді.і осв іт , молоді іа спор.у виконавчого коміїету Покровської селищної ради
(найменування головної*ї розпорядника) ” ~ " "

^дді.т О С В І І П ,  молоді га спорту виконавчого комиету Покровської селищної ради
(найменування відповідального виконавця) ~ ~ " г т

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою* 
діі'ячнм садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(КТПКВК МЬ) (КФКВкТ ~ ~ і Г-  7-------- ----------------------------- ------ ----------------------- ---------------------------------  - ■и К ,ж ' (найм ет вання оюджетної програми) — ~ “— ------------------ —

ПРЮШЧЄНЬ '  бЮДЖЄ™ ИХ асигнувань ■ 56576957 ' у ™ У  - е л і  загального фонду - 523974,4 гривень га слецігшьного фонду -

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України:
Закон України «1 Іро Державний бюджет України на 2019 рік»;
Закон України від 05 вересня 2017 року № 2 145-УІ11 «Про освіту»:
Закон України від 1 1 липня 2001 року № 2628-111 «Про дошкільну освіту»;

м ф Т вгк  б'югркетЯ^у галузі' « О с в ї т Т в Т ^ Т з О П  ТИП° В° Г° перел' ку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для

,,раці та !атвер“ ення — ™



Рішення селищної ради від 13.12.2017 № 352-1 5/УІІ "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти на території Покровської селищної 
ради до 2021 року";
Рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-696-30Л/11 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Покровської 
селищної територіальної громади на 2019 рік";
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах від 21.11.2002 № 667 із змінами;
Наказ Міністерства освіти і науки України. Міністерства охорони здоров»я України «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у 
дошкільних навчальних закладах» від 17.04.2006 № 298/227;
Рішення селищної ради від 20 .12.2018 № Р-697-30/У11 "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної териоріальної громади на 2019 рік"
Рішення селищної ради від 19.02.2019 № Р-753-32/У11 "1 Іро внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 №Р-697-30/У11 "Про бюджет 
Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"
Рішення селищної ради від 24.04.2019 № Р- 843 -38/У11 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 №Р-697-30/У11 "1 Іро бюджет 
Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"
Розпорядження селищного голови від 27.05.2019 № 28 од "Про внесення змін у додатки 1.2 до розпорядження селищного голови від 26.03.2019 № 14- 
од «1 Іро уточнення бюджету Покровської селищної обЄднаної територіальної громади на 2019 рік"

Рішення селищної ради від 01.07.2019 № Р- 911 -40/У11 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 №Р-697-30/У11 "Про бюджет 
Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

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

Ціль державної політики

1 створення належних умов для забезпечення обов'язкової повної загальної середньої освіти
9 надання якісних освітніх послуг шляхом забезпечення відповідними фінансовими, матеріальними, людськими та організаційними ресурсами
о3 соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

*
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

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти



Напрями використання бюджетних коштів:

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний

фонд

гривень

Усього
1 9

9 4 5

1
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. 
ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

52397414 4179543 56576957

Усього 52397414 4179543 96576957І и. і Іч^.пк місцевих / реї шпальних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього
1 2 оз 4і хо.міьіексна програма розвитку оевпи на території 1 Іокровської селищної ради до ">02] року 2061132 2705863 4766995

9
1 Іро, рама соціально-економічного та культу рного розвитку ГІокровської селищної територіальної 
громади на 2019 рік 179180 179180
________________________________ ____________ Усього 2061132 2885043 4946175

І. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п І Іока-азник

затрат
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
середньорічне число штатних одиниць робітників 
всьою - середньорічне число ставок (штатних одиниць)

■Одиниця виміру

од.

од.

Джерело
інформації

т
Штатний розпис

Загальний 
фонд

>29.38

Штатний розлис 24
од. Штаатнии розпис 34.08

Спеціальний 
фонд

6

Усього

229.38

24
134.08



Філії опорних закладів од. Звіт 76-РВК О0 О3
Групи дошкілят од. Звіт 76-РВК 4- 4

? продукту
Кількість учнів всього: у тому числі осіб Звіт 76-РВК 1838 1838
середні школи 1-ЇІІ ступенів осіб Звіт 76-РВК 510 510
навчально-виховні комплекси осіб Звіт 76-РВК 1328 1328
Кількість придбаного обладнання та предметів 
довгострокового користування од. розрахунок до 

кошторису 57 57
о9 ефективності

Середньорічні витрати на одного учня гри. Розрахунок 28508 2274 30782
Середні витрати на придбання обладнання та предметів 
до в гостро ко в о го ко р и сту ван ня грн. Розрахунок 80351 80351

4 якості
Питома вага учнів, які отримають відповідний документ про 
освіту у загальному випу ску % Розрахунок 100 100

кількість днів відвідування днів Розрахунок 186 186

] Іачальпик відділу освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету Покровської селищної ради . «гд Н.В. ВЛАСОВА

(підпис) (ініціали 1-а іірйдвшие)

ПОГОДЖЕНО:



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 05.07.2019 р. № 120
Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови від 31.01.2019 р. № 2-од (в 
редакції розпорядження селищного голови від 05.07.2019 р. № 38- 
од)

Виконавчий комітет Покровської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)

_____________N _______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2.

3.

4.

5.

0600000
(КТПКВК МБ)

0610000
(К Т ІІК В К  МГ>)

0613133

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(КГПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 64250,00 гривень, у тому числі загального фонду - 64250,00 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-УІІІ «Про освіту»;
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі «Освіти» від 10.07.2017 № 992;

Рішення селищної ради від 13.12.2017 № 352-15/УИ "Про затвердження Програми щодо реалізації молодіжної політики на території Покровської 
селищної ради до 2021 року";

Рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-697-30/УІІ "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної териоріальної громади на 2019 рік"



Рішення селищної ради від 24.04.2019 № Р- 843 -38/У11 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 №Р-697-30/УІІ "Про бюджет < 
Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"
Рішення селищної ради від 01.07.2019 № Р- 911 -40/УІІ "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 №Р-697-30/УІІ "Про бюджет 

Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N

з/п Ціль державної політики
1 утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей
2 пропаганда та формування здорового способу життя
3 створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку пгп(5истооті

7. Мета б ю в е т а 0'1' програми: Створення сприятливих соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого 
самовизначення й самореалізації молоді, розв’язання її нагальних проблем

8. Завдання бюджетної програми:
N

з/п Завдання

1 Створення сприятливих соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й 
самореалізації молоді, розв язання її нагальних проблемгендерних підходів в усі сфери життєдіяльності територіальної

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний

фонд

______________ гривень

Усього
ф

1 2 3 4 5
1 Інші заходи та заклади молодіжної політики 64250 0 64250

Усього 64250 0 64250

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

N
з/гі Найменування місцевої / регіональної програми Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

гривень

Усього
1 2 3 4 5

Програма щодо реалізації молодіжної політики на території Покровської селищної пали ло 2021 р о ^ 64250 0 64250
Усього 64250 0 64250



і . Результативні показники бюджетної програми:

N
з/п Показник Одиниця виміру Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього
1 2 Д 4 5 6 7І затрат

Кількість проведених заходів од.

Перелік
завдань і заходів 
Програми щодо 

реалізації 
молодіжної 

політики

од ->д

Чисельність осіб залучених у заходах осіб

Перелік
завдань і заходів 
Програми щодо 

реалізації 
молодіжної 

політики

200 200

о ефективності
С ереднє матеріальне заохочення на 1 особу гри. розрахунок 925 925

І Іачальник відділу освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Покровської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

ф
Н.В. ВЛАСОВА
(ініціали та прізвище)

(підпис)
С.А. СПАЖЕВА
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 05.07.2019 р. № 120
Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітет}' Покровської селищної ради

(наймеііу вання головного

Розпорядження селищного голови від 31.01.2019 р. № 2-од (в 
редакції розпорядження селищного голови від 05.07.2019 р. № 38- 
од)

Виконавчий комітет 1 Іокровської селищної ради
(найменування місцевого

_____________N _____

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджет} на 2019 рік

0600000
(КТПКВК м ь  

0610000
(К Т П К В К  МЬ)

0613140 1040

Відділ осві і и, молоді іа спорі} виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування го.ювного розпорядника)

Відділ осві і її, молоді га спорі} виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

Оздоровлення іа відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
кошіів на оздоровлення і ромадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(КТПКВК МБ) {К Ф К В К) (11 а й м е ну в а н н я бю;іже гної п ро гра м я)

Оосяг оюджетни.х призначень / бюджетних асигнувань - 308612 гривень, у тому числі загального фонд}' - 308612 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень. г
І Іідстави для виконання бюджетної програми:
Ко н ститу ц і я У кр аїн и;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України «1 Іро Державний бюджет України на 2019 рік»;
Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-УІ1І «Про освіту»;

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі «Освіти» від 10.07.201 7 № 992:

Рішення селишної І,ал" від 13.12.2017 № 352-15/УІ1 "Про затвердження Комплексної програми розвпз ку освіти на території Покровської селищної 
ради до 2021 року":





. Результативні показники бюджетної програми:

N
з/п Показник Одиниця виміру Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього

1 т 3 4 5 6 7
1 продукту

Кількість ді тей, пільгових категорій осіб інформація відділу 
освіти 446 446

Кількість придбаних путівок од.
розрахунок до 
кошторису від 
15.01.2019 р.

42 42

0 затрат
Вартість 1 путівки гри. розрахунок 7347.9 7347.9

л ефективності
Відсоток охоплення дітей, пільгових категорій % розрахунок 9 9

і Іачальник відділу освіти, молоді та спорту 
виконавчого комі тезу Покровської селищної ради

1ІОІ ОДЖЕНО:
(П ІД П И С )

Н.В. ВЛАСОВА
(ініціали та прітші.іцс)

Виконавчий ком і ге і Покровської селищної ради

С 2
(ц іл іш е )

•»

С.А. СПАЖЕВА
(ініціали га прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 05.07.2019 р. № 120
Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджете)

Розпорядження селищного голови від 07.06.2019 № ЗЗод (в редакції 
розпорядження селищного голови від 05.07.2019 р. № 38-од)

Виконавчий комітет Покровської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу).

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000
(КТ11КВК МБ) 

0610000
(КТТІКВК м ір

0617362 0490

Відділ освіти, молоді та епорту виконавчого комітету Покровської селищної р а д 11
(наймем) ванпя головного розпорядника)

Відділ ос в і їй. молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування відповідального виконання)

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних 
громад

6.
№
з/п

(К і і ІКВК МБ) (КФКВК) (найменування:Йюджетнбї програми) ■ ,

Оосяі бюджеі них при значень / бюджет них асиі нувань - 4002500.00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 
4002500.00 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція У країни;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
Розпорядження селищного голови від 30.05.2019 № ЗОод "Про уточнення бюджету Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік"

Рішення селищної ради від 01.07.2019 № Р- 91 1 -40Л/І1 "1 Іро внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 №Р-697-30/УН "Про бюджет 
Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програм и

Ціль державної політики



7. Мета бюджетної програми: забезпечення виконання інвест

8. Завдання бюджетної програми: _____________

иційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

N Завдання

1 і д  м і т п ш т в о  універсального тренувального майданчика зі штучним покрипям--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

9. Напрями використання бюджетних коштів: гривень

N Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд
Усього

М  11 

1 7 3 4 5

і

Будівництво універсального тренувального майданчика зі штучним покриттям 
К З  "ДЮСШ" Покровської селищної ради по вул. Центральній в с. Романки 
т Д г \ ь ' п г \ н г к к 'п г о  п я й о н у  Лншропетровської області

0 4002500.00 4002500.00

Усього 0 4002500.00 4002500.00

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

N Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд
(  п е ц і а л ь н и й  

(ІЮ НД
Усього

з/п
1 7 3 4 5

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 1 Іокровської селищної 0 4002500.00 4002500,00

1

\ / . м
0 4002500.00 4002500.00

1 1 п , . т ' , і т м к н і  ппк-язники бюлжетної програми: __________________________

N
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело і нформаїхії
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 О 2) 4 5 6 7



Будівництво універсального тренувального майданчика зі 
штучним покриттям КЗ "ДЮСШ" Покровської селищної ради 
по вул. Центральній в с. Романки 1 Іокровського району 
Дніпропетровської області

1 Затрат
Розмір штучного покриття м2 розрахунок 1050 1050

? Продукту

Кількість об’єктів, які планується будувати од.

Перелік 
інвестиційних 

програм і проектів 
регіонального

Р О З В И Т К У

1 1

->
Д> Ефективності

Середні в тр ати  на виготовлення проектно-кошторисної 
документації гри. розрахунок 70000 70000

Середні виграти на будівництво універсального тренувального 
майданчика зі штучним покриттям КЗ "ДЮСШ” Покровської 
селищної ради по вул. Центральній в с. Романки 
1 Іокровського району Дніпропетровської області

гри. розрахунок 3932500 3932500

4 >1 кості
Рівень готовності об'єкта будівництва % розрахунок 5 . 5

1 Іачальник відділу освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Покровської селищної ради

І ІОГОДЖЕНО:
ПІДПИС )

Н.В. ВЛАСОВА —---------- **-------
(ініціали га прізвище)

(підпис)
С.А. С ПА Ж Е В А
(ініціали га прізвище)


