
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
______________________Рожищенська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

12 .02.2021 року №8-рв
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Рожищенська міська рада 04333268
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

Рожищенська міська рада

(код за ЄДРПОУ)

04333268
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0356500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)
(код Т ипової програмної (код Функціональної 
класифікації видатків та класифікації видатків та 
кредитування місцевого кредитування бюджету) 

бюджету)

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

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 34 512 150,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 212 450,00 гривень та 
спеціального фонду - 1 299 700,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від21.05.1997 
року №280/97 ВР зі змінами і доповненнями; Закон Укераїни "Про державний бюджет України на 2021рік"; Наказ Міністерства фінансів України 
"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року № 793 зі змінами; Наказ 
Міністерства фінансів України "Прйдеякі'пйїшш^шроваджшййійрбтршж-Ш жо^ошійіта^і^адшійтташшїгашя'мтщек^^юдай№ №іїд^ '' 
26.08.2014 року №836; Закон України "Про дошкільну освіту від 11.07.2001 року зі змінами і доповненнями ;рішення міської ради від 24.12.2020 
року №3/17 "Про бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 рік".



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

N з/п Ціль державної політики
Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг в галузі дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами міста
8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
Забезпечення створення належнихь 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 2 3 4 5

Проведення модернізації матеріально- 
технічної бази дошкільних навчальних 

закладів, забезпечення сучасним 
обладнанням та інвентарем, оплати 

комунальних та інших послуг

3 764 746,00 3 764 746,00

Забезпечення виплати заробітної 
плати, нарахувань на заробітну плату 

штатним працівникам
27 498 704,00 27 498 704,00

Забезпечення продуктами харчування 1 949 000,00 1 299 700,00 3 248 700,00



Усього 33 212 450,00 1 299 700,00 34 512 150,00

—Перелік-міецевих /регіональних програм? що виконуються у складі бюджегної програми: 
(гри)

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

1 2 3 4 5
Програма підтримки та збереження 
об'єктів і майна комунальної власності 
територіальної громади міста Рожище 
на 2021 рік"

450000,00 450000,00

Усього 450000,00 0 450000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість дошкільних навчальних 
закладів міста одиниць Мережа 17 17

Кількість груп у дошкільних 
навчальних закладах міста одиниць Внутрішня

звітність 24 24

Кількість штатних одиниць 
педагогічного персоналу одиниць Штатний розпис 63,075 63,075

Кількість штатних одиниць 
обслуговуючого персоналу одиниць Штатний розпис 80,1 80,1

Обсяг видатків на фінансування галузі 
у 2021 році гривень Кошторис 33 212 450 1 299 700 34 512 150

2 продукту



Кількість дітей, що відвідують 
дошкільні заклади освіти осіб Статистична

ЗВІТНІСТЬ
841 841

Кількість дітей від 0 до 6 років осіб Статистична
звітність 2011 2011

Кількість дітей, що не охоплено 
дошкільною освітою осіб Внутрішня

звітність 1170 1170

з : ефективності

Витрати на утримання 1 дитини в рік гривень Розрахунково 39492 1545 41037

Витрати на харчування 1 дитини в рік гривень Розрахунково , 2317 1545 3862

Кількість дітоднів відвідування дітоднів Табель відвідувань 101500 101500
4 якості

Відсоток охоплення дітей дошкільною 
освітою % Розрахунок 42

В.А.Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.С.Попова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник установи - головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:


