
1. 0600000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0610160 0160   0111 20537000000

(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 бюджету)

№
з/п
1

Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури, молоді та спорту

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ст.20 Бюджетного кодексу України, п.18 Прикінцевих положень до Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом  Міністерства 
фінансів України від 26.08.14 № 836 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), рішення ІІІ сесії Дергачівської міської ради VIII скликання № 25 від 22.12.2020 року (в редакції рішення №75 від 26.01.2021 року).

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

Ціль державної політики

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури, молоді та спорту

7. Мета бюджетної програми

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – гривень , у тому числі загального фонду –  гривень та спеціального фонду – 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

08.02.2021 р. № 31

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

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

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

(найменування головного розпорядника



№
з/п
1

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0,00 2 002 977,00

0,00 2 002 977,00

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 0,00 2002977,00

од. 0,00 7,00
2

од. 0,00 1295,00
3

тис.грн. 0,00 286140,00

од. 0,00 185,00

4
відс. 0,00 100,00

(підпис)

(підпис)

100,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.02.2021 р.
М.П.

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради Тетяна ДУДАРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Дергачівської міської ради Олена ХРИСТЕНКО

кількість виконаних звітів, звернень, заяв та скарг на одного 
працівника Розрахунок 185,00

якості
відсоток  виконаних звітів, звернень, заяв та скарг розрахунок

ефективності
витрати на утримання однієї штатної одиниці Розрахунок 286140

продукту
кількість виконаних звітів, звернень, заяв та скарг Управлінський облік 1295,00

затрат

ількість штатних одиниць Штатний розпис 7,00

Обсяг видатків на забезпечення діяльності керівництва у 
відповідній сфері Кошторис 2002977,00

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Джерело
інформації Загальний фонд

2 4 5

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

2 3

Витрати на забезпечення виконання  наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури, молоді та 
спорту 2 002 977,00

Усього 2 002 977,00

8. Завдання бюджетної програми
Завдання

Забезпечети виконання  наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури, молоді та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд



1. 0600000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 1010   0910 20537000000

(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 бюджету)

№
з/п
1

Забезпечення надання дошкільної освіти 

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту" (зі змінами), Правила складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом  Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. 
№ 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства оcвіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» (зв змінами), рішення ІІІ сесії Дергачівської міської ради 
VIII скликання № 25 від 22.12.2020 року (в редакції рішення №75 від 26.01.2021 року)

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

Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –    гривень, у тому числі загального фонду –    гривень та спеціального фонду –
 гривень.

коштів місцевого бюджету )

08.02.2021 р. № 31

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

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

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

(найменування головного розпорядника



№
з/п
1

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 1 950 564,00 32 618 700,00

1 950 564,00 32 618 700,00

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

од. 0,00 6,00

од. 0,00 33,00

од. 0,00 222,53

Кількість груп

Рішення Дергачівської міської 
ради "Про затвердженняч 
мережі закладівв освіти та 
структурних підрозділів 
управління освіти, молоді та 
спорту Дергачівської міської 
ради на 2020/2021 н.р." №10 від 
30.12.2020р.

33,00

Кількість дошкільних навчальних закладів

Рішення Дергачівської міської 
ради "Про затвердженняч 
мережі закладівв освіти та 
структурних підрозділів 
управління освіти, молоді та 
спорту Дергачівської міської 
ради на 2020/2021 н.р." №10 від 
30.12.2020р.

6,00

Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць Штатний розпис 226,53

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Джерело
інформації Загальний фонд

2 4 5

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

2 3

Витрати на створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 30 668 136,00

Усього 30 668 136,00

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд



1 3 6 7

грн. 1950564,00 32618700,00

грн. 0,00 1300375,00
грн. 1950564,00 1950564,00

2

осіб 0,00 1229,00

осіб 0,00 652,00

осіб 0,00 642,00

3

грн. 0,00 48894,00

людино/день 0,00 90875,00

4
од. 0,00 141,00

відс. 0,00 53,05

(підпис)

(підпис)

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою Розрахунок 53,05
кількість днів відвідування Розрахунок 141,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.02.2021 р.
М.П.

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради Тетяна ДУДАРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Дергачівської міської ради Олена ХРИСТЕНКО

якості

середні витрати на 1 дитину Розрахунок 48894,00

діто/дні харчування дітей дошкільного віку Звіт про використання видатків 
на харчування 90875,00

Кіськість дітей, які отримують харчування

Рішення Дергачівської міської 
ради "Про затвердженняч 
мережі закладівв освіти та 
структурних підрозділів 
управління освіти, молоді та 
спорту Дергачівської міської 
ради на 2020/2021 н.р." №10 від 
30.12.2020р.

642,00

ефективності

Кількість дітей від 0 до 6 років
Інформація про кількість дітей  
від 1 до 6 років станом на 
01.09.2020 р.

1229,00

Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади

Рішення Дергачівської міської 
ради "Про затвердженняч 
мережі закладівв освіти та 
структурних підрозділів 
управління освіти, молоді та 
спорту Дергачівської міської 
ради на 2020/2021 н.р." №10 від 
30.12.2020р.

652,00

батьківська плата Кошторис 0,00
продукту

в т.ч.: обсяг видатків на харчування Кошторис 1300375,00

Обсяг видатків на забезпечення надання дошкільної освіти та 
виховання дітей Кошторис 30668136,00

2 4 5



1. 0600000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021   0921 20537000000

(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 бюджету)

№
з/п
1

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

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

02.02.2021 р. № 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – гривень , у тому числі загального фонду –  гривень та спеціального фонду – 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту" (зі змінами), Правила складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом  Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 
20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства оcвіти і науки України від 10.07.2017 № 
992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» (зв змінами), рішення ІІІ сесії Дергачівської 
міської ради VIII скликання № 25 від 22.12.2020 року (в редакції рішення №75 від 26.01.2021 року)

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

Ціль державної політики

Створення умов для повноцінного і відповідного здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти

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



№
з/п
1

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 1 130 283 85 678 012
1 130 283 85 678 012

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0 15

од. 0 218

од. 0,000 497,006

грн.              1 130 283,00            85 678 012,00 

грн.              1 130 283,00              6 773 354,00 
грн.                                -                3 780 078,00 
грн.                                -                   131 446,00 

грн.                                -                   676 900,00 

грн.              1 130 283,00              2 184 930,00 
грн.              1 130 283,00              1 130 283,00 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Витрати на надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти 84 547 729
Усього 84 547 729

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Джерело
інформації Загальний фонд

2 4 5

затрат

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць Штатний розпис 497,006

Рішення Дергачівської міської 
ради "Про затвердженняч 
мережі закладівв освіти та 
структурних підрозділів 
управління освіти, молоді та 
спорту Дергачівської міської 
ради на 2020/2021 н.р." №10 
від 30.12.2020р.

218

кількість закладів 15

обсяг видатків на надання відповідних послуг закладами загальної 
середньої освіти Кошторис            84 547 729,00 

у тому числі: обсяг видатків на харчування Кошторис              5 643 071,00 
 обсяг видатків на харчування учнів 1-4 класів Кошторис              3 780 078,00 
 обсяг видатків на харчування учнів 5-11 класів Кошторис                 131 446,00 

 обсяг видатків на харчування дітей дошкільного віку Кошторис              1 054 647,00 
 в т.ч. батьківська плата Кошторис                               -   

обсяг видатків на харчування учнів  1-4 класів, які відвідують літні 
табори Кошторис                 676 900,00 

кількість класів 



1 3 6 7

2

осіб 0,00 4660,00

осіб 0,00 1903,00

осіб 0,00 65,00

осіб 0,00 1903,00

осіб 0,00 577,00

3

людино/день 0,00 9065,00

людино/день 0,00 260695,00

людино/день 0,00 27076,00

людино/день 0,00 60280,00

4

днів 0,00 137,00

днів 0,00 139,00

днів 0,00 14,00

днів 0,00 104,00

(підпис)

(підпис)

2 4 5

продукту

кількість учнів, усього

Рішення Дергачівської міської 
ради "Про затвердженняч 
мережі закладівв освіти та 
структурних підрозділів 
управління освіти, молоді та 
спорту Дергачівської міської 
ради на 2020/2021 н.р." №10 
від 30.12.2020р.

4660,00

 кількість учнів 1-4 класів, які отримують харчування
Списки учнів та вихованців 
ЗЗСО та ЗДО затверджені 
навчальними закладами

1903,00

кількість учнів 5-11 класів, які отримують харчування
Списки учнів та вихованців 
ЗЗСО та ЗДО затверджені 
навчальними закладами

65,00

діти дошкільного віку, які отримують харчування
Списки учнів та вихованців 
ЗЗСО та ЗДО затверджені 
навчальними закладами

577,00

учні 1-4 класів, які відвідують літні табори Списки учнів та 1903,00

ефективності

діто-днів харчування пільговиків 5-11 класів Звіт про використання видатків 
на харчування 9065,00

діто-дні харчування 1-4 класів Звіт про використання видатків 
на харчування 260695,00

діто-дні харчування дітей дошкільного віку Звіт про використання видатків 
на харчування 60280,00

діто- дні літніх таборів Звіт про використання видатків 
на харчування 27076,00

якості

кількість днів відвідування 1-4 класів Звіт про використання видатків 
на харчування 137,00

кількість днів відвідування 5-11 класів Звіт про використання видатків 
на харчування 139,00

кількість днів відвідування дітей дошкільного віку Звіт про використання видатків 
на харчування 104,00

кількість днів відвідування літніх таборів Звіт про використання видатків 
на харчування 14,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.02.2021 р.
М.П.

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради Тетяна ДУДАРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Дергачівської міської ради Олена ХРИСТЕНКО



1. 0600000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611031 1031   0921 20537000000

(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 бюджету)

№
з/п
1

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту" (зі змінами,Наказ Міністерства фінансів України 
від 17.07.2015р № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р 
№617), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом  Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836, наказ 
Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами),Наказ Міністерства 
оcвіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», 
Рішення ІІІ сесії Дергачівської міської ради VIII скликання № 25 від 22.12.2020 року (в редакії рішення № 75 від 26.01.2021 року)

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

Ціль державної політики

Створення умов для забезпечення повноцінного здобуття загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – гривень , у тому числі загального фонду –  гривень та спеціального фонду – 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

08.02.2021 р. № 31

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

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

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

(найменування головного розпорядника



№
з/п
1

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0,00 89 400 600,00

0,00 89 400 600,00

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од.                                -                                 13 

                            214 

од. 0,00                        526,14 

грн.                                -              89 400 600,00 

526,14

Рішення Дергачівської 
міської ради "Про 

затвердженняч мережі 
закладівв освіти та 

структурних підрозділів 
управління освіти, молоді та 
спорту Дергачівської міської 
ради на 2020/2021 н.р." №10 

від 30.12.2020р.

Кількість класів                             214 

затрат

Обсяг видатків на забезпечення оплати праці з нарахуваннями 
педагогічних працівників в  закладах загальної середньої освіти 
(крім дошкільних підрозділів)

Кошторис            89 400 600,00 

Кількість закладів                               13 

Кількість ставок/штатних одиниць Штатний розпис

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Джерело
інформації Загальний фонд

2 4 5

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

2 3

Витрати на надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти 89 400 600,00

Усього 89 400 600,00

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд



1 3 6 7

2

осіб 0,00                     4 545,00 

3
грн.                                -                     14 159,80 
грн.                   19 670,10 

4
відс. 0,00 100,00

(підпис)

(підпис)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Дергачівської міської ради Олена ХРИСТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

05.02.2021 р.

Рівень виконання завдання Розрахунок 100,00

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради Тетяна ДУДАРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Середні витрати на утримання однії ставки на місяць Розрахунок                   14 159,80 

якості
Середні витрати на утримання одного учня на рік Розрахунок                   19 670,10 

Кількість учнів, всього

Рішення Дергачівської 
міської ради "Про 
затвердженняч мережі 
закладівв освіти та 
структурних підрозділів 
управління освіти, молоді та 
спорту Дергачівської міської 
ради на 2020/2021 н.р." №10 
від 30.12.2020р.

4545,00

ефективності

продукту
2 4 5



1. 0600000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611070 1070   0960 20537000000

(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 бюджету)

№
з/п
1

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

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

08.02.2021 р. № 31

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – гривень , у тому числі загального фонду –  гривень та спеціального фонду – 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту" (зі змінами), Правила складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом  Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 (зі змінами),   наказ Міністерства фінансів України 
від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства оcвіти і науки України від 
10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» (зі змінами), рішення ІІІ сесії 
Дергачівської міської ради VIII скликання № 25 від 22.12.2020 року (в редакії рішення № 75 від 26.01.2021 року)

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

Ціль державної політики

Забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання



№
з/п
1

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 6 928 796

0 6 928 796

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0 1

од. 0 129

од. 0,00 34,78
од. 0,00 7,34
грн. 0,00 6928796,00
грн. 0,00 835938,00

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Витрати на забезпечення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 6 928 796
Усього 6 928 796

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Джерело
інформації Загальний фонд

2 4 5

6928796,00

затрат

кількість закладів 1

у тому числі  за рахунок іншої субвенції Кошторис 835938,00

Середньорычне число ставок/штатних одиниць Штатний розпис 51,28

Обсяг видатків на виконання завдання Кошторис

кількість гуртків 129

Рішення Дергачівської 
міської ради "Про 

затвердженняч мережі 
закладівв освіти та 

структурних підрозділів 
управління освіти, молоді 
та спорту Дергачівської 

міської ради на 2020/2021 
н.р." №10 від 30.12.2020р.

у тому числі  за рахунок іншої субвенції Штатний розпис 7,34



1 3 6 7

2

осіб 0 3230

осіб 680

3
грн. 0,00 2145,00
осіб 0,00 25,00

4
відс. 0,00 100,00

(підпис)

(підпис)

4 5

продукту
2

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у 
тому числі за напрямами діяльності гуртків 3230

ефективності

у тому числі  за рахунок іншої субвенції

Рішення Дергачівської 
міської ради "Про 

затвердженняч мережі 
закладівв освіти та 

структурних підрозділів 
управління освіти, молоді 
та спорту Дергачівської 

680

 витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту Розрахунок 2145,00
середня наповнюваність груп Розрахунок 25,00
якості
Рівень забезпечення дітей позашкільною освітою Розрахунок 100,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.02.2021 р.

М.П.

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради Тетяна ДУДАРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Дергачівської міської ради Олена ХРИСТЕНКО



1. 0600000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611141 1141   0990 20537000000

(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 бюджету)

№
з/п

1

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

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

08.02.2021 р. № 31

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – гривень , у тому числі загального фонду –  гривень та спеціального фонду – 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів 
України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 
17.07.2018р №617), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом  Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836, 
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ 
Міністерства оcвіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі «Освіта»,  рішення ІІІ сесії Дергачівської міської ради VIII скликання № 25 від 22.12.2020 року (в редакії рішення № 75 від 26.01.2021 року)

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

Ціль державної політики

Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності; забезпечення надання якісних послуг з 
централізованого господарчого обслуговування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти



№
з/п
1
2

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 5 217 157,0

2 1 800,0 5 152 107,0
1 800 10 369 264

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,0 1,0

грн. 1800,00 5218957,00

од. 0,00 21,00

грн. 0,00 5150307,00

од. 0,00 27,00

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації; фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Витрати на забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації; фінансування 
установ освіти згідно з затвердженими кошторисами 5 217 157,0

Усього 10 367 464

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Джерело
інформації Загальний фонд

Кількість структурних підрозділів

Розпорядження 
Дергачівської міської ради 
від 22.12.2020 р.№72 "Про 
затвердження Положення  
про Управління освіти, 
культури, молоді та спорту 
Дергачівської міської ради 
в новій редакції"

2,0

2 4 5

затрат

Кількість штатних працівників бухгалтерської служби Штатний розпис 21,00

Обсяг видатків на забезпечення діяльності бухгалтерської служби Кошторис 5217157,00

Обсяг видатків на забезпечення діяльності служби 
централізованого господарського обслуговування Кошторис 5150307,00

Кількість штатних працівників служби централізованого 
господарського обслуговування Штатний розпис 27,00

Витрати на забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування 5 150 307,0



1 3 6 7

2

од. 0,00 27,00

од. 0,00 27,00

3

од. 0,00 2,00

од. 0,00 33,00

од. 0,00 2,00

од. 0,00 27,00

4

1 3 6 7

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

(підпис)

(підпис)

продукту

Кількість закладів, які обслуговує бухгалтерська служба

Рішення Дергачівської 
міської ради "Про 
затвердженняч мережі 
закладівв освіти та 
структурних підрозділів 
управління освіти, молоді 
та спорту Дергачівської 
міської ради на 2020/2021 
н.р." №10 від 30.12.2020р.

27,00

Кількість закладів, які обслуговуються групами централізовоного 
господарського обслуговування

Рішення Дергачівської 
міської ради "Про 
затвердженняч мережі 
закладівв освіти та 
структурних підрозділів 
управління освіти, молоді 
та спорту Дергачівської 
міської ради на 2020/2021 
н.р." №10 від 30.12.2020р.

27,00

ефективності
Кількість установ, які обслуговує один працівник бухгалтерської 
служби Розрахунок 2,00

Кількість виконаних звітів бухгалтерською службою Розрахунок 33,00
Кількість установ, які обслуговує один працівник служби 
централізованого господарського обслуговування Розрахунок 2,00

Кількість виконаних звітів службою централізованого 
господарського обслуговування Розрахунок 27,00

Розрахунок 100,00

якості

2 4 5

05.02.2021 р.
М.П.

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради Тетяна ДУДАРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Дергачівської міської ради Олена ХРИСТЕНКО

2 4 5

(ініціали/ініціал, прізвище)

Відсоток виконання звітів бухгалтерською службою Розрахунок 100,00
Відсоток виконання звітів службою централізованого 
господарського обслуговування



1. 0600000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611142 1142   0990 20537000000

(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 бюджету)

№
з/п
1

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів 
України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 
17.07.2018р №617), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом  Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836, 
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ 
Міністерства оcвіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі «Освіта», рішення ІІІ сесії Дергачівської міської ради VIII скликання № 25 від 22.12.2020 року (в редакії рішення № 75 від 26.01.2021 року)

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

Ціль державної політики

Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

7. Мета бюджетної програми

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – гривень , у тому числі загального фонду –  гривень та спеціального фонду –  гривень .

коштів місцевого бюджету )

08.02.2021 р. № 31

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

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

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

(найменування головного розпорядника



№
з/п
1

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1                                -                     34 390,00 

                               -                     34 390,00 

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1
грн.                                -                     34 390,00 

2     

од.                                -                                 18 

3     

грн.                                -                       1 810,00 

4     

відс.                                -                          100,00 

(підпис)

(підпис)

05.02.2021 р.

М.П.

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради Тетяна ДУДАРЄВА

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Дергачівської міської ради Олена ХРИСТЕНКО

якості   

Відсоток охоплення дітей, яким надається допомога Розрахунок                        100,00 

ефективності   

Середній розмір допомоги Постанова КМУ від 
25.08.2005р.№823                     1 810,00 

продукту   

Середньорічна кількість одержувачів допомоги Подання служби усправах 
дітей                               18 

затрат
Обсяг видатків на виконання завдання Кошторис                   34 390,00 

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Джерело
інформації Загальний фонд

2 4 5

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

2 3

Витрати на забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років                               34 390,00 

Усього                               34 390,00 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклуваня, яким виповнюється 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд



1. 0600000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611200 1200   0990 20537000000

(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 бюджету)

№
з/п

1

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

Ціль державної політики

Забезпечення навчання й виховання дітей з особливими потребами у звичайному закладі освіти, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності навчального 
процесу

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити навчання й виховання дітей з особливими потребами у звичайному закладі  освіти, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу 

(найменування відповідального виконавця)

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 

місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – гривень , у тому числі загального фонду –  гривень та спеціального фонду – 

гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту" (зі змінами), Правила складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом  Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 (зі змінами),   наказ Міністерства фінансів України 
від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства оcвіти і науки України від 
10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» (зі змінами), рішення ІІІ сесії 
Дергачівської міської ради VIII скликання № 25 від 22.12.2020 року (в редакії рішення № 75 від 26.01.2021 року)

08.02.2021 р. № 31

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

коштів місцевого бюджету )

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

(найменування головного розпорядника



№
з/п

1

2

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 56 918,00

2 273 205,00

3 167 516,00 167 516,00

167 516,00 497 639,00

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 6

од 8

грн.                   56 918,00 

грн.                 273 505,00 

8

Обсяг видатків на підтримку осіб з особливими освітніми 
потребами в інклюзивних класах у ЗЗСО Кошторис                     273 505,00 

затрат

Обсяг видатків на підтримку осіб з особливими освітніми 
потребами в інклюзивних групах у ЗДО Кошторис                       56 918,00 

Рішення Дергачівської 
міської ради "Про 

затвердженняч мережі 
закладівв освіти та 

структурних підрозділів 
управління освіти, молоді 
та спорту Дергачівської 

міської ради на 2020/2021 
н.р." №10 від 30.12.2020р.

Кількість ЗДО з інклюзивним навчанням

Кількість ЗЗСО з інклюзивним навчанням

6

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Джерело
інформації Загальний фонд

2 4 5

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

2 3

Витрати на підтримку осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах у закладах дошкільної освіти 56 918,00

Усього 330 123,00

Витрати на підтримку осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах у закладах загальної 
середньої освіти 273 205,00

Витрати на капітальні видатки

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення навчання й виховання дітей з особливими потребами у звичайному закладі освіти, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності навчального 
процесу 

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

Забезпечити капітальні видатки



1 3 6 7

грн.                 167 516,00                 167 516,00 

2

осіб 10

осіб 26

од. 7                                 7 
3

грн.                     5 691,80 

грн.                   10 519,42 

грн.                   23 930,86                   23 930,86 

4

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 100,00 100,00

(підпис)

(підпис)

Кількість обладнання і  предметів довгострокового користування Розрахунки до кошторису

Середній розмір видатків на придбання обладнання і  предметів 
довгострокового користування Розрахунок

                        5 691,80 

Обсяг видатків на придбання обладнання і  предметів 
довгострокового користування Кошторис

Рівень забезпечення навчанням дітей з особливими освітніми 
потребами в ЗЗСО Розрахунок 100,00

Середній розмір витрат на одну особу з особливими освітніми 
потребами в ЗДО Розрахунок

Рівень забезпечення навчанням дітей з особливими освітніми 
потребами в ЗДО Розрахунок 100,00

2 4 5

ефективності

Рівень забезпечення капітальними видатками Розрахунок 0,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

Середній розмір витрат на одну особу з особливими освітніми 
потребами в ЗЗСО Розрахунок                       10 519,42 

якості

Начальник фінансового управління Дергачівської міської ради

05.02.2021 р.
М.П.

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради Тетяна ДУДАРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Олена ХРИСТЕНКО

продукту

Кількість осіб з особливими освітніми потребами ЗДО 10

Кількість осіб з особливими освітніми потребами в ЗЗСО

Рішення Дергачівської 
міської ради "Про 

затвердженняч мережі 
закладівв освіти та 

структурних підрозділів 
управління освіти, молоді 
та спорту Дергачівської 

міської ради на 2020/2021 
н.р." №10 від 30.12.2020р.



1. 0600000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0615031 5031   0810 20537000000

(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 бюджету)

№
з/п

1

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

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

08.02.2021 р. № 31

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – гривень , у тому числі загального фонду –  гривень та спеціального фонду – 

гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту" (зі змінами), Правила складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом  Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 (зі змінами),   наказ Міністерства фінансів 
України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства оcвіти і науки України 
від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» (зі змінами), рішення ІІІ 
сесії Дергачівської міської ради VIII скликання № 25 від 22.12.2020 року (в редакії рішення № 75 від 26.01.2021 року)

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

Ціль державної політики

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття 
навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів

7. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок 
здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту



№
з/п
1

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0,00 4 091 380,00

0,00 4 091 380,00

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1

од. 0 1

од. 0 78

од. 0,00 32,58

од. 0,00 11,33

грн.                                -                4 091 380,00 

грн.                                -                1 450 276,00 

Кількість груп

Рішення Дергачівської 
міської ради "Про 

затвердженняч мережі 
закладівв освіти та 

структурних підрозділів 
управління освіти, молоді 
та спорту Дергачівської 

міської ради на 2020/2021 
н.р." №10 від 30.12.2020р.

78

Кількість закладів 1

Середньорычне число ставок/штатних одиниць Штатний розпис

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Витрати на створення належних умов для підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацької 
спортивної школами 4 091 380,00

Усього 4 091 380,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Джерело
інформації Загальний фонд

затрат

32,58

у тому числі  за рахунок іншої субвенції Штатний розпис 11,33

Обсяг видатків на виконання завдання Кошторис              4 091 380,00 

у тому числі видатки за рахунок іншої субвенції Кошторис              1 450 276,00 



1 3 6 7

2

осіб 0 1234

осіб 0 490

осіб 0 632

3

грн. 0 3316

грн. 0 2960

4

осіб 0,00 1,00

осіб 0,00 227,00

(підпис)

(підпис)

у тому числі учнів комунальних дитячо-юнаціких спортивних 
шкіл,за рахунок іншої субвенції

Рішення Дергачівської 
міської ради "Про 

затвердженняч мережі 
закладівв освіти та 

структурних підрозділів 
управління освіти, молоді 
та спорту Дергачівської 

міської ради на 2020/2021 
н.р." №10 від 30.12.2020р.

490

2 4 5

продукту

Звітність установи 632

Кількість учнів комунальних дитячо-юнаціких спортивних шкіл, 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 1234

ефективності

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що 
взяли участь у регіональних спортивних змаганнях

середні витрати на навчально- тренувальну роботу у  розрахунку на 
одного учня Розрахунок 3316

якості

середні витрати на навчально- тренувальну роботу у  розрахунку на 
одного учня за рахунок іншої субвенції Розрахунок 2960

кількість підготовлених  майстрів спорту України / кандидатів у 
майстри спорту України Звітність установи 1,00

кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних 
спортивних змаганнях Звітність установи 227,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.02.2021 р.
М.П.

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради Тетяна ДУДАРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Дергачівської міської ради Олена ХРИСТЕНКО



1. 0600000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0617321 7321   0443 20537000000

(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 бюджету)

№
з/п
1

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту" (зі змінами), Правила складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом  Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 (зі змінами),   наказ Міністерства фінансів 
України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства оcвіти і науки України 
від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» (зі змінами), рішення ІІІ 
сесії Дергачівської міської ради VIII скликання № 25 від 22.12.2020 року (в редакії рішення № 75 від 26.01.2021 року)

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

Ціль державної політики

Створення умов для забезпечення будівництва об'єктів соціально-культурного призначення 

7. Мета бюджетної програми

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – гривень , у тому числі загального фонду –  гривень та спеціального фонду –  гривень .

коштів місцевого бюджету )

08.02.2021 р. № 31

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

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

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

(найменування головного розпорядника



№
з/п
1

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 11 603,00 11 603,00
11 603,00 11 603,00

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1
тис.грн.                   11 603,00                   11 603,00 

2     

од.                            1,00                            1,00 

3     

тис.грн.                   11 603,00                   11 603,00 
4     

відс.                        100,00                        100,00 

(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового управління Дергачівської міської ради Олена ХРИСТЕНКО

05.02.2021 р.
М.П.

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради Тетяна ДУДАРЄВА

ПОГОДЖЕНО:

якості   

рівень готовності об’єктів будівництва розрахунок                               -   

ефективності   

середні витрати на будівництво одного об’єкту розрахунок                               -   

продукту   

кількість об’єктів, які планується побудувати проектно-кошторисна 
документація                               -   

затрат
обсяг видатків на будівництво кошторис                               -   

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Джерело
інформації Загальний фонд

2 4 5

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

2 3

Витрати на  будівництво об’єкту ФОК на території КЗ "Дергачівський ліцей №2" 0
Усього 0

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Будівництво освітніх установ та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд



1. 0600000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0620000 43311765
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0621151 1151   0990 20537000000

(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 бюджету)

№
з/п
1

№
з/п

1

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
Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

08.02.2021 р. № 31

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Комунальна установа "Дергачівський інклюзивно-ресурсний центр"
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів
місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – гривень, у тому числі загального фонду –  гривень та спеціального фонду –  гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту" (зі змінами), Правила складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом  Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 (зі змінами),   наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. 
№ 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства оcвіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» (зі змінами), рішення ІІІ сесії Дергачівської міської ради 
VIII скликання № 25 від 22.12.2020 року (в редакії рішення № 75 від 26.01.2021 року)

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

Ціль державної політики

Надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами та створення умов  для розвитку інклюзивної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання освітніх послуг та належних умов перебування дітей в інклюзивно-ресурсних центрах
8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання освітніх послуг та належних умов перебування дітей в інклюзивно-ресурсних центрах



гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0,00 316 134,00

0,00 316 134,00

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од.                                -                                   1 

од.                                -                              2,50 

грн.                                -                        316 134 

2     

од.                                -                                 36 

3     

                  10 537,80 
грн.                                -                            9 298 

4     

відс.                                -                          100,00 

(підпис)

(підпис)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Витрати на забезпечення надання освітніх послуг та належних умов перебування дітей в інклюзивно-ресурсних 
центрах 316 134,00

Усього 316 134,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Джерело
інформації Загальний фонд

2 4 5

затрат

Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного 
центру Кошторис                      316 134 

Кількість закладів
Рішення XL сесії Дергачівської 
РДА VII скликання №1043-35 від 
18.12.2018р.

                                1 

Кількість штатних працівників згідно штатного розпису Штатний розпис                            2,50 

ефективності   

продукту   

Кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру Мережа закладів з інклюзивним 
навчанням                               36 

Середні витрати на утримання однієї дитини на рік Розрахунок                          8 782 

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради Тетяна ДУДАРЄВА

Середні витрати на одну ставку на місяць Розрахунок                   10 537,80 

(ініціали/ініціал, прізвище)

якості   

Рівень охоплення дітей інклюзивною освітою Розрахунок                        100,00 

М.П.

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Дергачівської міської ради Олена ХРИСТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.02.2021 р.



1. 0600000 43963788
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0620000 43311765
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0621152 1152   0990 20537000000

(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 бюджету)

№
з/п
1

№
з/п
1

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

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

08.02.2021 р. № 31

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Комунальна установа "Дергачівський інклюзивно-рнсурсний центр "Без меж"" 
(найменування відповідального виконавця)

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 – 2308698 гривень , у тому числі загального фонду – 2308698 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту" (зі змінами), Правила складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом  Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 (зі змінами),   наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. 
№ 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства оcвіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» (зі змінами), рішення ІІІ сесії Дергачівської міської ради 
VIII скликання № 25 від 22.12.2020 року (в редакії рішення № 75 від 26.01.2021 року)
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами та створення умов  для розвитку інклюзивної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання освітніх послуг та належних умов перебування дітей в інклюзивно-ресурсних центрах
8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання освітніх послуг та належних умов перебування дітей в інклюзивно-ресурсних центрах



гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1                                -                2 308 698,00 

                               -                2 308 698,00 

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 1,00

од. 0,00 10,00

грн.                                -                2 308 698,00 

2

осіб 0,00 36,00

3
                  19 239,15 

грн.                                -                     64 130,50 
4

відс. 0,00 100,00

(підпис)

(підпис)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Витрати на забезпечення надання освітніх послуг та належних умов перебування дітей в інклюзивно-ресурсних 
центрах                                    2 308 698,00 

Усього                                    2 308 698,00 
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього
11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Джерело
інформації Загальний фонд

2 4 5

затрат

Обсяг видатків на забезпечення заробітної плати педагогічних 
працівників Кошторис              2 308 698,00 

Кількість закладів
Рішення VІІ сесії Дергачівської 
мімької ради VIІI скликання від 
26.01.2021 року № 25

1,00

Кількість ставок/штатних одиниць Штатний розпис 10,00

продукту

Кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру Мережа класів та груп з 
інклюзивним навчанням 36,00

ефективності

Середні витрати на утримання однієї дитини на рік Розрахунок                   64 130,50 
Середні витрати на одну ставку на місяць Розрахунок                   19 239,15 

якості
Рівень охоплення дітей інклюзивною освітою Розрахунок 100,00

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради Тетяна ДУДАРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Дергачівської міської ради Олена ХРИСТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.02.2021 р.
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