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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.10.2022______________№ 276________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44006059

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)

44006059

(код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

3. 0610160

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

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

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 207 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 207 800,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської міської ради від 22.12.2021 р.№1366 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022 рік., Рішення сесії Миколаївської 
міської ради від 01.04.2022 р.№1495.,Рішення виконавчого комітету від 16.08.2022 року №96., Рішення сесії Миколаївської міської ради від 22.09.2022 р.№1661.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики , спрямованої на здійснення повноважень у сфері освіти, молоді та спорту

7. Мета бюджетної програми
Керівництво та управління у сфері освіти, молоді та спорту

8. Завдання бюджетної програми__________

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування 1 207 800,00 0,00 1 207 800,00

УСЬОГО 1 207 800,00 0,00 1 207 800,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

4И11. Результативні показники бюджетної

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 4,00 0,00 4,00
продукт}'

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 1 020,00 0,00 1 020,00
ефективності

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

од. розрахунково 255,00 0,00 255,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці ------------------------ 7
// / / розрахунково 301 950,00 0,00 301 950,00

05.10.2022
(Дата погодження)

Головний спеціаліст

(підпис)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Миколаївської міської ради Стрийського району 
(Назва місцевого фінансового органу)

Ч'‘ ■■------Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

Іван СЕНЦІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана Гнатів
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району 
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05,10.2022______________№ 276_______________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44006059

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області 44006059

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.____________ 0611010____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 1010______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0910_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти______________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356400000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 486 310,00 гривень, у тому числі загального фонду 25 671 810,00 гривень та

спеціального фонду- 2 814 500,00 гривень.

'і
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської міської ради від 22.12.2021 р.№1366 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022 рік; Рішення сесії Миколаївської 
міської ради від 23.02.2022 р.№1454 ; Рішення виконавчого комітету міської ради від 03.05.2022 року №45.,Рішення виконавчого комітету від 16.08.2022 року №96.,Рішення 
виконавчого комітету від 08.09.22 №108.,Рішення сесії Миколаївської міської ради від 22.09.2022 р.№1661.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики , спрямована на створення належних умов для надання дошкільної освіти дітям.

7. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Надання дошкільної освіти 25 671 810,00 2 814 500,00 28 486 310,00

УСЬОГО 25 671 810,00 2 814 500,00 28 486 310,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. іьтативні показники бюджетної и

Іван СЕНЦІВ

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний розпис 9,00 0,00 9.00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 13,25 0,00 13,25
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 56,65 0,00 56,65

кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 4,00 0,00 4,00
кількість груп од. мережа 21,00 0,00 21,00

всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 125,88 0,00 125,88
обсяг видатків на харчування дітей в дошкільному закладі грн. кошторис 1 877 300,00 2 814 500,00 4 691 800,00

продукту
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб тарифікація 530,00 0,00 530,00

кількість дітей від 0 до 6 осіб статистика 1 165,00 0,00 1 165,00
в тому числі осіб 530,00 0,00 530,00

дівчата осіб звіт №85 К 266,00 0.00 266,00
хлопчики осіб звіт №85 К 264,00 0,00 264,00

кількість об'єктів,що планується відремонтувати од. розрахунково 0,00 1,00 1,00
ефективності

діто-дні відвідування днів розрахунково 131 223,00 0,00 131 223,00
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі гри. розрахунково 48 437,38 0,00 48 437,38

якості
кількість днів відвідування од/ .розрахунком/ 249,00 0,00 249,00

Головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Миколаївської міс 
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник

05.10.2022________
(Дата погодження)

гного відділу

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана Гнатів
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району 
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.10.2022______________№ 276________________________________

1. 0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області 44006059

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області 44006059

(код Проірамноі класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

0611021

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти________________________________________

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

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 50 278 551,96 гривень, у тому числі загального фонду 48 965 526,36 гривень та

спеціального фонду- 1 313 025,60 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської міської ради від 22.12.2021 р.№1366 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022 рік, Рішення сесії Миколаївської 
міської ради від 23.02.2022 р.№1454; Довідка відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району №24 від 07.04.2022 року; Наказ відділу освіти, молоді та 
спорту Миколаївської міської ради від 25.05.2022 року №124 ; Рішення сесії Миколаївської міської ради від 15.06.2022 р.№1600; рішення виконавчого комітету №77 від 05.07.2022 року;
Рішення сесії Миколаївської міської ради від 22.07.2022 р.№1631.,Рішення виконавчого комітету від 16.08.2022 року №96.,Рішення виконавчого комітету від 08.09.22 №108.,Рішення 
сесії Миколаївської міської ради від 22.09.2022 р.№1661.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики , спрямованої на створення належних умов для надання середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

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



I надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 утримання закладів загальної середньої освіти 48 965 526,36 1 313 025,60 50 278 551,96

УСЬОГО 48 965 526,36 1 313 025,60 50 278 551,96

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

обсяг витрат на утримання установ загальної середньої освіти грн. кошторисні призначення 48 965 526,36 0,00 48 965 526,36
обсяг витрат на харчування дітей грн. кошторисні призначення 4 988 700,00 919 193,63 5 907 893,63

обсяг видатків на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

грн. кошторисні призначення 0,00 235 000,00 235 000,00

продукту
середньрічна кількість учнів осіб мережа 4 296,00 0.00 4 296,00

середньорічна кількість класів шт. мережа 225,00 0,00 225,00
v У» середньоічна кількість штатних одиниць од. тарифікація штатний розпис 227,27 0,00 227,27

кількість обладнання і предметів довгострокового користування шт. розрахунково 0,00 3,00 3,00
ефективності

витрати на утримання 1 учня грн. розрахунково 11 397,94 0,00 11 397,94
середні видатки на придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
грн розрахунково 0,00 78 333,33 78 333,33

якості ) /У
динаміка утримання 1 учня до попереднього року вїдс. //розрахунково 126,70 0,00 126,70

Головний спеціаліст Іван СЕНЦІВ

Оксана Гнатів
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО.
Фінансове управління Миколаївської міської ради Стрийського району 
(Назва місцевого фінансового органу) -------------------- “

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

________ 05.10.2022
(Дата погодження)

м.п.

(ініціали/ініціал, прізвище)


