
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 11 " лютого 2021 р № 16
(у редакції наказу Департамент} освіти і науки Київської облдержадміністрації 
від && 2021 р № ///-

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000
(кол І Ірмрдміюї класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрацГі

(найменунання голонноіи розпорядника коштів місцевого бюджету )

02143614

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрацГі 02143614
(код І Іроіраміюї класифікації видатків та

кредипішння місцевого бюджету) < найменування ні ллоиі дальнего виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 10100000000

(код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової проірамної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(наймет нання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредиту нання місцевого бюджету і (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнуваиь- 
у тому числі загального фонду - 

у тому числі спеціального фонду -

39 470 154,00 гривень.
37 290 154,00 гривень, и"

2 180 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про повну загальну середню освіту"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік "
Постанова КМУ від 05.04.1994р. №226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування"
Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування а також вихованців шкіл-інтернатів” від 17.11,2003р №763

Наказ Міністерства цифрової трансформатизації України від 07.05.2020р № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Рішення сесії Київської обласної ради від 24.12.2020 №050-01 -VIII "Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік"



Рішення сесії Київської обласної ради від 10 06.2021 № 069-04-VIII "Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 № 050-01-VIII ""1 Іро обласний бюджет 
Київської області на 2021 рік""

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

1 Надання освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти та забезпечити відповідні умови на перебування учнів

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання профільної освіти

8. Завдання бюджетної програми
№з/п Завдання

1 Забезпечення якісних освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення якісних освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти та відповідних умов 
перебування учнів, в тому числі заходи з інформатизації 37 290 154,00 1 850 000,00 39 140 154,00

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі заходи з 
інформатизації 210 000,00 210 000,00

3 Видатки на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти 
(співфінансування з обласного бюджету) 120 000,00 120 000,00

Усього 37 290 154,00 2 180 000,00 39 470154,00

10. Перелік місцевих /регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми
(грн)

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

1 0,0
Усього 0,0 0,0 0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

Забезпечення якісних освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1 кільксть закладів (за ступенями шкіл) од. Мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету (зі змінами)

3 3



2 кількість класів (за ступенями шкіл) од.
Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

28 28

3 всього середньорічне число ставок од.
Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

180.75 180,75

4 в т.ч. педагогічного персоналу од. внутрішньогосподарський облік 0

5
в т. ч. адмінперсоналу, за умови оплати віднесених 
до педагогічного персоналу од. внутрішньогосподарський облік 18 18

6 в т. ч. спеціалістів од. внутрішньогосподарський облік 44 44

7 в т. ч. робітників од. внутрішньогосподарський облік 118.75 118.75

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1 чисельність учнів ос.
Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

650 650

2
середньорічна чисельність дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування ос. інформація закладу 28 28

3

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, яким буде 
виплачуватися одноразова горошова допомога при 
працевлаштуванні

ос. інформація закладу 5 5

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
1 діто-дні відвідування дн. внутрішньогосподарський облік 87 067,00 87 067,00

2 середні витрати на 1-го учня: грн розрахунково 57 369,47 57 369,47

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

І кількість днів відвідування дн. статистична звітність 134 134

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1
обсяг видатків для придбання обладнання та 
предметів довгострокового користквання грн внутрішньогосподарський облік 210 000,00 210 000,00

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1
кількість установ, в яких планують придбання 
обладнання та предметів довгострокового 
користквання

од. внутрішньогосподарський облік 1 1

2
кількість придбаного обладнання і предметів 
довгострокового користування од. внутрішньогосподарський облік 8 8

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

1 середні витрати за одиницю грн розрахунково 26 250,00 26 250,00



ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

1
відсоток виконання бюджету від затверджених 
кошторисних призначень % внутрішньогосподарський облік 100 100

Видатки на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти (співфінансування з обласного бюджету)
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1
орієнтовний обсяг видатків для придбання 
обладнання та предметів довгострокового 
користквання

гри розпис обласного бюджету на 2021 рік 120 000,00 120 000,00

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1
орієнтовна кількість установ, в яких планують 
придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти

од. внутрішньогосподарський облік 1 1

2
орієнтовна кількість придбаного обладнання для 
їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої 
освіти

од. внутрішньогосподарський облік 2 2

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

1 орієнтовні середні витрати за одиницю грн розрахунково 60 000,00 60 000,00

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

1 рівень забезпечення придбаного обладнення % внутрішньогосподарський облік 100 100

Директор департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної 
адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної 
державної адміністраціїі *Х

-1 д®

^7 (підпис)
Олександр ДАЦЕНКО


