
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

від «31» січня 2022 року №34

Про затвердження паспортів бюджетних программ на 2022 рік

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із 
змінами) та з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю 
ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання 
бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік, а саме:
КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти»;
КПКВК 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти»;
КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
КПКВК 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецьким школам»;
КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок коштів місцевого бюджету»;
КПКВК 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок освітньої субвенції»
КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

КПКВК 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
КПКВК 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;



КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

КПКВК 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;

КПКВК 0617321 «будівництво освітніх установ та закладів»;

Начальник управління Лариса ЛАХТАДИР



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 Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету )

31.01.2022 р. № 34

0600000

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

43978511
(код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

3.

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

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), Ю529000000
селищах, селах, територіальних громадах

. „ , -г „ , (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та ,.J ... е ч \ * jj
ч ч класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету') ' _ .

J J' v j кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -7887200 гривень , у тому числі загального фонду - 7737200 гривень та спеціального фонду - 
150000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про місцеве самоврядування в Україні", ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та 
їх виконавчих органів, Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм.
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№ 
з/п Ціль державної політики

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



7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№
3 II

Завдання

1 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) 
наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та 
обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень 
у відповідній сфері

7 737 200 150 000 7 887 200

Усього 7 737 200 150 000 7 887 200

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

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість штатних одиниць ДНІВ штатний розпис 14,00 0,00 14,00

2 продукту
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнал реєстрації 600,00 0,00 600,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 300,00 0,00 300,00

3 ефективності
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. журнал реєстрації 42,90 0,00 42,90

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

од. журнал реєстрації 21,42 0,00 21,42



Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської

Начальник управління

31.01.2022 р.

\ ІА
С/

7
Лариса ЛАХТАДИР

(і ні иі ал и/і ні ні ал, прізвище)

Наталія КРАСНОЩОКОВА
(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 І розпорядчий документ
Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

31.01.2022 р. № 34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0610000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 10529000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

. „ „ . ... (код Функціональної(код І ипової програмної класифікації видатків та ,. ...
v класифікації видатків такредитування місцевого бюджету) _

кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -106527346 гривень , у тому числі загального фонду - 97372385 гривень та спеціального фонду - 
9154961 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ 

"Про місцеве самоврядування в Україні", ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та 
їх виконавчих органів, Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм. Закон України "Про 
дошкільну освіту"
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання дошкільної освіти



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання 
дітей 97 372 385 9 154 961 106 527 346

Усього 97 372 385 9 154 961 106 527 346

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 Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць тис.Гкал штатний розпис 390,89 0,00 390,89
кількість груп од. облік 49,00 0,00 49,00
кількість дошкільних навчальних закладів од. облік 8,00 0,00 8,00

2 продукту
кількість дітей від 0 до 6 років осіб облік 2 000,00 0,00 2 000,00

4 якості
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою в іде. аналіз 80,00 0,00 80,00



Начальник управління
Лариса ЛАХТАДИР

(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(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 / розпорядчий документ
Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.01.2022 р. № З

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області

(код за ЄДРПОУ)

43978511

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611021 1021

(найменувані

0921

ня відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти

(код за ЄДРПОУ)

10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету')

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -82111155 гривень , у тому числі загального фонду - 71461155 гривень та спеціального фонду - 
10650000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон України "Про освіту" ... 392-ІХ від 18.12.2019, ВВР, 2020,
"Про місцеве самоврядування в Україні",
ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм.
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти



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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 71 461 155 10 650 000 82 111 155

Усього ______________71 461 155 10 650 000 82 111 155

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 Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис 195,50 0,00 195,50
кількість закладів (за ступенями шкіл), од. облік 3,00 0,00 3,00
кількість класів (за ступенями шкіл) од. облік 183,00 0,00 183,00

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

осіб облік 20,00 0,00 20,00

4 якості
кількість днів відвідування днів облік 200,00 0,00 ________ 200,00



Начальник управління
Лариса ЛАХТАДИР

(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

31.01.2022 р.



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 Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

31.01.2022 р. № 34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

2.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0610000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

3.

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

П6Н(П1 inn, Оо91 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої іл^оолллллп
Vviivji ivji V7Z. і . 1 UUUUUUосвіти

. „ ...... . т .... ... (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та . ... ■ / ' v
. . . • , . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) п J 11

r J J r j кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -132490900 гривень , у тому числі загального фонду - 132490900 гривень та спеціального фонду - 
0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон України "Про освіту" ... 392-ІХ від 18.12.2019, ВВР, 2020,
"Про місцеве самоврядування в Україні",
ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 
Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм.
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти



7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

1

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 132 490 900 0 132 490 900

Усього 132 490 900 0 132 490 900

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

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

і 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис 475,60 0.00 475,60
кількість закладів (за ступенями шкіл), од. облік 3,00 0,00 3,00
кількість класів (за ступенями шкіл) од. облік 183,00 0,00 183,00

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

осіб облік 20,00 0,00 20,00

4 якості
кількість днів відвідування днів облік 200,00 0,00 200,00



Начальник управління
Лариса ЛАХТАДИР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

31.01.2022 р.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.01.2022 р. № 34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

2.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0610000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

3.

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

0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи 10529000000
із позашкільної роботи з дітьми

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
• z- х ч класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) r J J

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -4496800 гривень , у тому числі загального фонду - 4265000 гривень та спеціального фонду - 
231800 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон України "Про освіту" ... 392-ІХ від 18.12.2019, ВВР, 2020,
"Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про позашкільну освіту",
ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм.
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)



7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 4 265 000 231 800 4 496 800

Усього 4 265 000 231 800 4 496 800

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

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

і 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість класів од. облік 13,00 0,00 13,00
кількість установ - усього од. облік 1,00 0,00 1,00

2 продукту
кількість учнів у мистецьких школах осіб облік 430,00 0,00 430,00

3 ефективності
кількість діто-днів од. облік 3 300,00 0,00 3 300,00



Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської

Начальник управління

Лариса ЛАХТАДИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія КРАСНОЩОКОВА
(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 / розпорядчий документ
Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету')

31.01.2022 р. № 34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000 Управління освіти, культури, молоді

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області

(код за ЄДРПОУ)

43978511

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611080 1080

(найменування відповідального виконавця)

0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

(код за ЄДРПОУ)

10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджет)')
кредитування бюджету')

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -11035224 гривень , у тому числі загального фонду - 10885224 гривень та спеціального фонду - 
150000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон України "Про освіту" ... 392-ІХ від 18.12.2019, ВВР, 2020,
"Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про позашкільну освіту",
ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм.
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)



7. Мета бюджетної програми

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 10 885 224 150 000 1 1 035 224

Усього 10 885 224 150 000 11 035 224

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) од. од. 7,00 0,00 7,00
кількість класів од. од. 27,00 0,00 27,00

2 продукту
кількість учнів у мистецьких школах осіб осіб 550,00 0,00 550,00



Начальник управління
Лариса ЛАХТАДИР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал. прізвище)

31.01.2022 р.



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 Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

31.01.2022 р. №34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області

(код за ЄДРПОУ)

43978511

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611142

(найменування відповідального виконавця)

1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

(код за ЄДРПОУ)

10529000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування бюджет}')

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3430000 гривень , у тому числі загального фонду - 3430000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон України "Про освіту" ... 392-ІХ від 18.12.2019, ВВР, 2020,
"Про місцеве самоврядування в Україні",
ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 
Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм.
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№ 
з/п Ціль державної політики

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5
1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти 3 430 000 0 3 430 000

Усього 3 430 000 0 3 430 000

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

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

і 2 3 4 5
1 Програма розвитку функціонування освіти 3 430 000 0 3 430 000

Усього 3 430 000 0 3 430 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

видатки, пов’язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти 
(розшифрувати), тис.грн.

виплати стипендій, 
учнівське 
самоврядування, 
документи про освіту, 
діти сироти

3 430 000,00 0,00 3 430 000,00



Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бцчанського району Київської

Начальник управління

31.01.2022 р.

Лариса ЛАХТАДИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія КРАСНОЩОКОВА
(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 / розпорядчий документ
Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.01.2022 р. №34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області

(код за ЄДРПОУ)

43978511

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611151

(найменування відповідального виконавця)

1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок
коштів місцевого бюджету

(код за ЄДРПОУ)

10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

, - і- (код Функціональної(код Типової програмної класифікації видатків та v .. ...
ч класифікації видатків такредитування місцевого бюджету) ж

кредитування бюджету')

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2286182 гривень , у тому числі загального фонду - 2186182 гривень та спеціального фонду - 
100000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон України "Про освіту" ... 392-ІХ від 18.12.2019, ВВР, 2020,
"Про місцеве самоврядування в Україні",
ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм.
Програма розвитку функціонування освіти
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№ 
з/п Ціль державної політики



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Забезпечити 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
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої 
освіти, санаторних школах-інтернатах 2 186 182 100 000 2 286 182

Усього 2 186 182 100 000 2 286 182

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. штатний розпис 4,50 0,00 4,50
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00

2 продукту
чисельність учнів осіб план роботи І РІД 85,00 0,00 85,00

3 ефективності
середні витрати на 1 учня грн. розрахунок 1Р1Д 12 795,29 0,00 12 795,29



Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бцчанського району Київської

Начальник управління

Лариса ЛАХТАДИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія КРАСНОЩОКОВА
(ініціали/ініціал. прізвище)

31.01.2022 р.
м.п.



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 Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.01.2022 р. №34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету')
(найменування головного> розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
освітньої субвенції 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1952023 гривень , у тому числі загального фонду - 1952023 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон України "Про освіту" ... 392-ІХ від 18.12.2019, ВВР, 2020,
"Про місцеве самоврядування в Україні",
ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм.
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№ 
з/п

Ціль державної політики



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

1

Завдання

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

і 2 3 4 5
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 1 952 023 0 1 952 023

Усього 1 952 023 0 1 952 023

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 Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис 7,00 0,00 7,00
кількість закладів (за ступенями шкіл), од. облік 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
діто-дні відвідування ДНІВ облік 13 000,00 0,00 13 000,00

4 якості
кількість днів відвідування днів облік 260,00 0,00 260,00



Начальник управління
Лариса ЛАХТАДИР

(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бцчанського району Київської

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(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 / розпорядчий документ
Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.01.2022 р. №34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

кредитування місцевого бюджету)

1. 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0610000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення
3. 0613140 3140 1040 дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджет^')

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3000000 гривень , у тому числі загального фонду - 3000000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон України "Про освіту" ... 392-ІХ від 18.12.2019, ВВР, 2020,
"Про місцеве самоврядування в Україні",
ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм.
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№ 
з/п Ціль державної політики



1 Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки 3 000 000 0 3 000 000

Усього 3 000 000 0 3 000 000

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

1 Діти України. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 3 000 000 0 3 000 000

Усього 3 000 000 0 3 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

2 продукту
кількість заходів з оздоровлення од. облік 1,00 0,00 1,00
кількість придбаних путівок на відпочинок дітей од. кошторис 320,00 0,00 320,00

3 ефективності
середні витрати на відпочинок однієї дитини грн. розрахунок 9 400,00 0,00 9 400,00

4 якості



1 2 3 4 5 6 7
динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, 
порівняно з минулим роком відс. розрахунок 320,00 0,00 320,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Лариса ЛАХТАДИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

Начальник управління Наталія КРАСНОЩОКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Паспорт

1.

2.

3.

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 Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджет}' )

31.01.2022 р. №34

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПО'

кредитування місцевого бюджету)

0610000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 10529000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1840500 гривень , у тому числі загального фонду - 1240500 гривень та спеціального фонду - 
600000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон України "Про освіту" ... 392-ІХ від 18.12.2019, ВВР, 2020,
"Про місцеве самоврядування в Україні",
ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм.
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому 
розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому 
розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення 
духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та 
зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

1 240 500 600 000 1 840 500

Усього 1 240 500 600 000 1 840 500

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 Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 2,50 0,00 2,50
середнє число окладів (ставок) робітників од. штатний розпис 0,50 0,00 0,50
кількість установ (бібліотек) од. облік 2,00 0,00 2,00

2 продукту
поповнення бібліотечного фонду тис.грн. кошторис 0,00 300 000,00 300 000,00

3 ефективності
середні витрати на придбання одного примірника книжок грн. кошторис 0,00 200,00 200,00



Начальник управління
Лариса ЛАХТАДИР

(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

31.01.2022 р.



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 Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.01.2022 р. №34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

2.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0610000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

3.

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

0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 10529000000
центрів дозвілля та інших клубних закладів

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
• >- ч ' класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) J J

кредитування оюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2647835 гривень , у тому числі загального фонду - 2247835 гривень та спеціального фонду - 
400000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон України "Про освіту" ... 392-ІХ від 18.12.2019, ВВР, 2020,
"Про місцеве самоврядування в Україні",
ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 
Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм.
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій



7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 2 247 835 400 000 2 647 835

Усього 2 247 835 400 000 2 647 835

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

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

і 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 6,50 0,00 6,50
кількість установ у тому числі клубів од. мережа 2,00 0,00 2,00

2 продукту
кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно осіб мережа 170,00 0,00 170,00

3 ефективності
середні витрати на проведення одного заходу гри. кошторис 80 000,00 0,00 80 000,00

4 якості
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно 
до фактичного показника попереднього періоду В іде. мережа 170,00 0,00 170,00



Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської

Начальник управління

Лариса ЛАХТАДИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія КРАСНОЩОКОВА
(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 / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

31.01.2022 р. № 34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

2.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0610000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

3.

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

0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 10529000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (кодФунщіональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

• с х ■ г- х класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _ J
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -4500000 гривень , у тому числі загального фонду - 4500000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон України "Про освіту" ... 392-ІХ від 18.12.2019, ВВР, 2020,
"Про місцеве самоврядування в Україні",
ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 
Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм.
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Інші заходи в галузі культури і мистецтва



7. Мета бюджетної програми

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
1 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4 500 000 0 4 500 000

Усього 4 500 000 0 4 500 000

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

1 Програма організації та проведення заходів з відзначення державних свят, визначних подій держави, відзначення 
свят громади 4 500 000 0 4 500 000

Усього 4 500 000 0 4 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

облік 10 100,00 0,00 10 100,00
1 затрат

в іде. кошторис 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00



Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської

Начальник управління

Лариса ЛАХТАДИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія КРАСНОЩОКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

31.01.2022 р.



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 Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

31.01.2022 р. № 34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

2.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0610000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

3.

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

0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 10529000000
юнацьких спортивних шкіл

, „ „ .. т •• .. .. (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та ..... r k
. е ч . - класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) .r J J ■" кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -6993300 гривень , у тому числі загального фонду - 6993300 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон України "Про освіту" ... 392-ІХ від 18.12.2019, ВВР, 2020,
"Про місцеве самоврядування в Україні",
ЗУ "Про фізичну культуру та спорт"
ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 
Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм.
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№ 
з/п Ціль державної політики



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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими 
спортивними школами 6 993 300 0 6 993 300

Усього 6 993 300 0 6 993 300

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 V 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в 
розрізі їх видів (ДЮСШ, КД1ОСШ, СДЮШОР), видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету

од. облік 1,00 0,00 1,00

кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДІОСШ, СДЮШОР)

осіб штатний розпис 22,00 0,00 22,00

2 продукту
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких осіб облік 178,00 0,00 178,00



спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) 
ефективності_________________________________________
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької 
спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з 
бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів 
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) __________________________

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської

Начальник управління

кошторис 12 121,00 0,00

Лариса ЛАХТАДИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

12 121,00

31.01.2022 р.

Наталія КРАСНОЩОКОВА
(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 / розпорядчий документ
Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.01.2022 р. №34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області

(код за ЄДРПОУ)

43978511

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету')

0615062 5062

(найменування відповідального виконавця)

08 |Q Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(код за ЄДРПОУ)

10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -16757371 гривень , у тому числі загального фонду - 14598371 гривень та спеціального фонду - 
2159000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон України "Про освіту" ... 392-ІХ від 18.12.2019, ВВР, 2020,
"Про місцеве самоврядування в Україні",
ЗУ "Про фізичну культуру та спорт"
ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 
Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм.
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№ 
з/п Ціль державної політики



1 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5

1 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості 14 598 371 2 159 000 16 757 371

Усього 14 598 371 2 159 000 16 757 371

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

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

і 2 3 4 5
1 Програма фізичної культури та спорту 14 598 371 2 159 000 16 757 371

Усього 14 598 371 2 159 000 16 757 371

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7



Начальник управління
Лариса ЛАХТАДИР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(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 / розпорядчий документ
Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.01.2022 р. №34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 43978511

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області

(код за ЄДРПОУ)

43978511

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0617321

(найменування відповідального виконавця)

7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

(код за ЄДРПОУ)

10529000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(ко Типової п о амної класиАіка ії ви атків та (код ФУнкц’0нальн01 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
(код ипової програмної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) _ r J 7
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -31 15000 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3115000 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кожекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон України "Про освіту" ... 392-ІХ від 18.12.2019, ВВР, 2020,
"Про місцеве самоврядування в Україні",
ПКМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 
Наказ МФУ № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетних програм.
Рішення сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області № 62-8-8 від 24.12.2021 року "Про сільський бюджет на 2022 рік."

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення будівництва/ реконструкції об’єктів



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№
3 п

Завдання

1 Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів_________________________________________________________________________________________________________

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення будівництва/ реконструкції об’єктів 0 3 115 000 3 115 000

Усього 0 3 115 000 3 115 000

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

№ 
з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) тис.грн. кошторис 0,00 3 115 000,00 3 115 000,00
2 продукту

кількість об’єктів, які планується побудувати (реконструювати) од. план капітальних ремонтів 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об’єкту тис.грн. розрахунок 0,00 3 115 000,00 3 115 000,00



Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської

Начальник управління

‘ с І
 Л

 с
Лариса ЛАХТАДИР

(ініціали/ініціал. прізвище)

Наталія КРАСНОЩОКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)


