
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми ш колами-інтернатами,
3. 0611040 0922 загальноосвітніми санаторними ш колами-інтернатами

(К Т П К В К  М Б ) (К Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  51 500 886 гривень, у тому числі загального фонду -  50 728294 
гривень та спеціального фонду -  772 592 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", рішення 
сесії обласної ради від 20.12.2018 № 2-16/УІІ "Про обласний бюджет на 2019 рік" , Закон України "Про освіту", Закон 
України "Про загальну середню освіту", постанова КМУ від 27.02.2019 № 130 "Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюдджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 
школа у 2019 році", розпорядження ОДА і облради від 19.03.2019 №25 "Про розподіл залишку коштів освітньої субвенції", від 
16.04.2019 № 33 "Про розподіл субвенції", від 23.05.2019 №  53 "Про виділення коштів"



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

№  з/п Ціль держ авної політики

1 Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки

2 Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її  індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах- 
інтернатах

8. Завдання бюджетної програми :

№  з/п Завдання

1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

2 Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування

3.
Забезпечити надання належної освіти учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№ з/п Напрями використання бю джетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1
Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов 
перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах- 
інтернатах

50656000 111000 50767000

2
Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами 
навчання та обладнанням для кабінетів природничо- 
математичних предметів

584800 584800

3
Зміцнення матеріально-технічної бази (озеленення, придбання 
саджанців катапьпи)

4800 4800

4

Забезпечення надання належної освіти учнів у загальноосвітніх, 
санаторних школах-інтернатах за рахунок коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа"

72294 71992 144286

Усього 50728294 772592 51500886



з

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№  з/п Показник Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1

Завдан ня 1. Забезпечити  надання 
нал еж н о ї освіти  та  в ідпов ідних  умов 
перебування учн ів  у 
загальноосв ітн іх , санаторних  
ш колах-ін тернатах

1 затрат
кільк ість  заклад ів  (за  ступеням и 
ш кіл)

од.
звіти №ЗНЗ-1, 

управлінський облік 4 4

загальноосвітні школи-інтернати І-ІІ 
сту ненів од.

звіти №ЗНЗ-1, 
управлінський облік 3 3

загальноосвітні школи-інтернати І-ПІ 
ступенів од.

звіти №ЗНЗ-1, 
управлінський облік 1 1

кількість класів (за ступенями шкіл) од.
звіти №ЗНЗ-1, 

управлінський облік 38 38
загальноосвітні школи-інтернати І-П 
ступенів од. звіти ЖЗНЗ-1, 

управлінський облік 27 27
загальноосвітні школи-інтернати 1-ІІІ 
ступенів од. звіти №ЗНЗ-1, 

управлінський облік 11 11

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу од.

штатні розписи, 
розрахунок 105,56 0,00 105,56

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

од.
штатні розписи, 

управлінський облік 25,50 0,00 25,50



4

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів од.

штатні розписи, 
управлінський облік 42,00 0,00 42,00

середньорічне число штатних одиниць 
робітників од.

штатні розписи, 
управлінський облік 150,32 0,00 150,32

всього - середньорічне число ставок 
(штатних одиниць) од.

штатні розписи, 
управлінський облік 323,38 0,00 323,38

2 продукту

чисельність учнів осіб
звіти №ЗНЗ-1, 

управлінський облік 424 0 424

кількість вихованців , що отримають 
одяг, взуття та інший м'який інвентар осіб управлінський облік 424 0 424

3 ефективності

діто-дні відвідування дн. управлінський облік 89178 0 89178

витрати на одного вихованця, що 
отримають м'який інвентар гри управлінський облік 5621 0 5621

4 ЯКОСТІ

кількість днів відвідування од. управлінський облік 210 0 210

2

Завдан ня 2 Зм іцнення та  оновлення 
м атер іал ьн о -тех н іч н о ї і навчально ї 
бази  заклад ів  загал ьн о ї середн ьо ї 
освіти  обласн ого  п ідпорядкування

1 затрат
обсяг видатків на оснащення закладів 
загальної середньої освіти засобами 
навчання та обладнанням для кабінетів 
природничо-математичних предметів

грн
розпорядження ОДА і 

обласної ради від 19.03.2019 
№25

584800 584800

обсяг видатків на зміцнення матеріально- 
технічної бази (озеленення, придбання 
саджанців катальпи)

гр н

розпорядження ОДА і 
обласної ради від 23.05.2019 
№53, лист обласної ради від 

23.05.2019 №02-02/453

4800 4800

2 продукту
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кільк ість  каб ін етів , щ о планується 
придбати

о д . управлінський облік 2 2

кількість закладів  освіти , що 
планується озеленити

о д .
лист обласної ради від 
23.05.2019 №02-02/453 1 1

3 ефективності

середні витрати на оснащення закладів 
загальної середньої освіти засобами 
навчання та обладнанням для кабінетів 
природничо-математичних предметів

гр н розрахунок 292400 292400

середні витрати на озеленення одного 
закладу освіти гр н управлінський облік 4800 4800

4 ЯКОСТІ X

Рівень оновлення % управлінський облік 33 33

Рівень озеленення % управлінський облік 100 100

3

Завдання 3 .Забезпечення надання 
належ ної освіти  учн ів  у 
загальноосв ітн іх , санаторних 
ш колах-ін тернатах  за  рахунок 
кош тів субвен ц ії з держ авного  
бю дж ету  м ісцевим  бю дж етам  на 
забезпечення як існої, сучасно ї та  
доступ ної загал ьн о ї сер едн ьо ї освіти 
"Н ова україн ська  ш кола"

1 затрат

обсяг видатків на впровадження нових 
Держсгандартів початкової освіти (- 
"Нова українська школа"

гр н
розпорядження ОДА і 

обласної ради від 18.04.2019 
№33

7 2 2 9 4 71992 144286

2 продукту •

кількість закладів о д . управлінський облік 4 4 4

ефективності

середні витрати  н а  заклад  на 
впровадж ення нових 
Д ерж стан дартів  п о чатково ї освіти  
"Н ова у кр аїн ська  ш кола"

гр н управлінський облік 18074 17998 36072
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3 якості

рівень забезпечення учн ів 
початкових  класів  ди дакти ч н и м и  
м атер іалам и , м узичним и 
інструм ентам и, сучасним и м еблям и 
та  к о м п 'ю тер н и м  обладнанням

% управлінський облік 100 100 100

Начальник Управління освіти і нау 
об л держадм і н і страції

Директор Департаменту фінансів
[ / ї ї  у * /  ^  у

>бл держадм і 1 іістрації

ШШ.АШга погодження /о  \

М.П. •

(п ідпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ
(ін іц іали  та  пр ізвищ е)

В. ДУДКО
(ін іц іали  та  пр ізвищ е)


