
 
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

Н А К А З 

 

17.09.2021р.           с.Лука-Мелешківська              № 52 а/г 

 

 

 

Про затвердження паспортів 

бюджетної програми на 2021 рік 

 

На виконання наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року 

№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 

складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 10.09.2014 року №1104/25881, від 29 грудня 2002 року 

№1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 23.01.2003 року №47/7368, Рішення 3 сесії 8 скликання від 

24.12.2020 р. №88 "Про бюджет Лука-Мелешківської територіальної громади 

на 2021 рік", Рішення 5 чергової сесії 8 скликання від 27.01.2021 р. №102 "Про 

внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року 

"Про бюджет Лука-Мелешківської територіальної громади на 2021 рік", 

Рішення 6 чергової сесії 8 скликання від 19.02.2021 р. №102 "Про внесення 

змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про 

бюджет Лука-Мелешківської територіальної громади на 2021 рік", Рішення 8 

позачергової сесії 8 скликання від 12.03.2021 р. №227 "Про внесення змін до 

рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет 

Лука-Мелешківської територіальної громади на 2021 рік", ", Рішення 9 

чергової сесії 8 скликання від 16.04.2021 р. №248 "Про внесення змін до 

рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет 

Лука-Мелешківської територіальної громади на 2021 рік", Рішення 11 чергової 

сесії 8 скликання від 16.07.2021 р. №506 "Про внесення змін до рішення 3 сесії 

сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-

Мелешківської територіальної громади на 2021 рік" Наказ №10 від 02.03.2021, 

Наказ № 16 а/г від 03.03.2021, Наказ №12 від 10.03.2021, Наказ №18 а/г від 

12.03.2021, Наказ №13 від 17.03.2021, Наказ №22 а/г від 19.03.2021, Наказ №15 



від 19.03.2021, Наказ №30 а/г від 23.04.2021, Рішення 10 чергової сесії 8 

скликання від 28.05.2021 р. №386 "Про внесення змін до рішення 3 сесії 

сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-

Мелешківської територіальної громади на 2021 рік", Наказ № 35 а/г від 

04.06.2021, Наказ № 31 від 20.07.2021, Рішення 12 чергової сесії 8 скликання 

від 30.07.2021 р. №574 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 

скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2021 рік", Рішення 13 чергової сесії 8 скликання від 

20.08.2021 р. №653 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 

скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2021 рік", наказ №32 від 01.09.2021, Рішення 14 

чергової сесії 8 скликання від 10.09.2021 р. №699 «Про внесення змін до 

рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року «Про бюджет 

Лука-Мелешківської територіальної громади на 2021 рік», Наказ №33 від 

07.09.2021 р.  та з метою моніторингу, оцінки і контролю ефективності 

виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів: 

НАКАЗУЮ:. 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік відділу освіти та 

культури Лука-Мелешківської сільської ради за КПКВК МБ, а саме: 

- 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» 

- 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 

- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою 

 

Начальник                                                                        

відділу освіти та культури                                               Лариса МАЦІПУРА       

 

 



1. 0600000 43176373

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 43176373

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611061 1061   0921 02530000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

17.09.2021 р. № 52 а/г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

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

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3682400 гривень , у тому числі загального фонду – 2642400 гривень та спеціального фонду –

1040000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ МФУ від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування,які не 

застосовують програмно-цільового методу" зі змінами;

Програма розвитку освіти Лука-Мелешківської сільської територіальної громали на 2021 рік; 

Програма інформатизації Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки;

Наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних прогам для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися 

з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ МФУ від 29.12.2002 року №1098 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних прогам для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 1 696 400

2 1 040 000 1 040 000

3 0 470 000

4 0 352 000

5 0 124 000

1 040 000 3 682 400

гривень

Наказ МФУ від 31.08.1998 року №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" зі змінами;

Наказ МФУ від 07.05.2020 року №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" ;

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (від 8 вересня 2005 року N 2866-IV)

Рішення 9 чергової сесії 8 скликання від 16.04.2021 р. №248 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2021 рік"

Рішення 11 чергової сесії 8 скликання від 16.07.2021 р. №506 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2021 рік"

Рішення 12 чергової сесії 8 скликання від 30.07.2021 р. №574 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2021 рік"

Рішення 13 чергової сесії 8 скликання від 20.08.2021 р. №653 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2021 рік"

Рішення 14 чергової сесії 8 скликання від 20.08.2021 р. №699 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2021 рік"

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

Ціль державної політики

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Проведення протипожежних заходів та створення сприятливих умов для навчального процесу в закладах загальної середньої освіти									

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення заходів протипожежного призначення 1 696 400

Придбання товарів довготривалого використання для закладів освіти 0

Проведення поточного ремонту приміщень закладів освіти 470 000

Закупівля меблів для закладів освіти 352 000

Проведення поточного ремонту теплотраси 124 000

Усього 2 642 400

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



№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 1 040 000 3 682 400

1 040 000 3 682 400

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

відс. 0,00 100,00

1

тис.грн. 0,00 1 661,40

тис.грн. 0,00 35,00

тис.грн. 1 040,00 1 040,00

тис.грн. 0,00 420,00

1 3 6 7

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма розвитку освіти Лука-Мелешківської сільської територіальної громали на 2021 рік 2 642 400

Усього 2 642 400

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

Рівень забезпечення меблями закладів освіти
фінансова звітність 

статистичні дані
100,00

затрат

Обсяг видатків на проведення заходів протипожежного 

призначення

Рішення 11 чергової сесії 8 

скликання від 16.07.2021 р. 

№506 "Про внесення змін 

до рішення 3 сесії сільської 

ради 8 скликання від 

24.12.2020 року "Про 

бюджет Лука-

Мелешківської 

територіальної громади на 

2021 рік"

1 661,40

Обсяг видатків на закупівлю засобів та інветаря протипожежного 

призначення
подання 35,00

Обсяг видатків на закупівлю товарів довготривалого використання

Рішення 11 чергової сесії 8 

скликання від 16.07.2021 р. 

№506 "Про внесення змін 

до рішення 3 сесії сільської 

ради 8 скликання від 

24.12.2020 року "Про 

бюджет Лука-

Мелешківської 

територіальної громади на 

2021 рік"

0,00

Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщень 

закладів освіти

Рішення 12 чергової сесії 8 

скликання від 30.07.2021 р. 

№574 "Про внесення змін 

до рішення 3 сесії сільської 

ради 8 скликання від 

24.12.2020 

420,00

2 4 5



тис.грн. 0,00 352,00

тис.грн. 0,00 124,00

2

шт. 0,00 35,00

шт. 0,00 6,00

шт. 0,00 67,00

од. 3,00 3,00

од. 0,00 3,00

од. 0,00 185,00

од. 0,00 1,00

3

тис.грн. 0,00 47,46

тис.грн. 0,00 276,90

тис.грн. 0,00 0,52

тис.грн. 346,66 346,66

тис.грн. 0,00 140,00

тис.грн. 0,00 1,90

1 3 6 7

тис.грн. 0,00 124,00

року "Про бюджет Лука-

Мелешківської 

територіальної громади на 

2021 рік"

Обсяг видатків на закупівлю меблів для закладів освіти

Рішення 11 чергової сесії 8 

скликання від 16.07.2021 р. 

№506 "Про внесення змін 

до рішення 3 сесії сільської 

ради 8 скликання від 

24.12.2020 року "Про 

бюджет Лука-

Мелешківської 

територіальної громади на 

2021 рік"

352,00

Обсяг видатків на проведення поточного ремонту теплотраси

Рішення 14 чергової сесії 8 

скликання від 20.08.2021 р. 

№699 "Про внесення змін 

до рішення 3 сесії сільської 

ради 8 скликання від 

24.12.2020 року "Про 

бюджет Лука-

Мелешківської 

територіальної громади на 

2021 рік"

124,00

продукту

Кількість заходів протипожежного призначення подання 35,00

Кількість закладів в яких будуть проведені заходи протипожежного 

призначення
подання 6,00

Кількість засобів та інветаря протипожежного призначення подання 67,00

Кількість товарів довготривалого використання подання 0,00

Кількість закладів освіти в яких будуть проведенні поточні ремонти подання 3,00

Кількість комплектів меблів подання 185,00

Кількість закладів на проведення поточного ремонту теплотраси подання 1,00

ефективності

Середні витрати на один захід протипожежного призначення розрахунок 47,46

Середні витрати на один заклад в якому будуть проведені заходи 

протипожежного признаення
розпахунок 276,90

Середні витрати на один засіб та інветар протипожежного 

призначення
розрахунок 0,52

Середні витрати на одиницю товару розрахунок 0,00

Середні витрати на проведення поточного ремонту закладів освіти розрахунок 140,00

Середні витрати на один комплект меблів розрахунок 1,90

2 4 5

Середні витрати на проведення поточного ремонту теплотраси розрахунок 124,00



4

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 100,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

(підпис)

(підпис)

якості

Відсоток виконання заходів протипожежного призначення
фінансова звітність 

статистичні дані
100,00

Відсоток забезпечення засобами протипожежного призначення
фінансова звітність 

статистичні дані
100,00

Відсоток виконання програми до затвердженого кошторисом
фінансова звітність 

статистичні дані
0,00

Відсоток виконання програми до затвердженого кошторисом
фінансова звітність 

статистичні дані
100,00

Відсоток виконання проведення поточного ремонту до 

затвердженого кошторисом
 статистичні дані 100,00

Начальник
Лариса МАЦІПУРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу
Віталіна ШИЛО

(ініціали/ініціал, прізвище)

17.09.2021 р.



1. 0600000 43176373

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 43176373

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021   0921 02530000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

17.09.2021 р. № 52 а/г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

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

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –15146210 гривень , у тому числі загального фонду – 14903083 гривень та спеціального фонду –

243127 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ МФУ від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування,які не 

застосовують програмно-цільового методу" зі змінами;

Програма розвитку освіти Лука-Мелешківської сільської територіальної громали на 2021 рік; 

Програма інформатизації Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки;

Наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних прогам для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися 

з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ МФУ від 29.12.2002 року №1098 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних прогам для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 243 127 12 990 950

2 0 2 126 560

3 0 7 200

1 4 5

Наказ МФУ від 31.08.1998 року №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" зі змінами;

Наказ МФУ від 07.05.2020 року №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" ;

Закон України про освіту;

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (від 8 вересня 2005 року N 2866-IV);

Рішення 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020 р. №88 "Про бюджет Лука-Мелешківської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення 9 чергової сесії 8 скликання від 16.04.2021 р. №248 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2021 рік"

Наказ № 16 а/г від 03.03.2021;

Наказ №12 від 10.03.2021;

Наказ № 13 від 17.03.2021

Наказ №30 а/г від 23.04.2021

Наказ № 22 а/г від 19.03.2021

Рішення 10 чергової сесії 8 скликання від 28.05.2021 р. №386 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2021 рік"

Наказ № 35 а/г від 04.06.2021

Рішення 11чергової сесії 8 скликання від 16.07.2021 р. №506 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2021 рік"

Наказ № 40 а/г від 22.07.2021

Наказ № 31 від 20.07.2021

Наказ № 33 від 07.09.2021

Рішення 14 чергової сесії 8 скликання від 10.09.2021 р. №699 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2021 рік"

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

Ціль державної політики

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 12 747 823

Забезпечення енергоресурсами 2 126 560

Виконання заходів з інформатизації 7 200

2 3



4 0 21 500

243 127 15 146 210

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 7,00

од. 0,00 78,00

од. 0,00 35,25

тис.грн. 27,50 254,00

тис.грн. 0,00 1 360,89

тис.грн. 0,00 340,00

тис.грн. 0,00 373,51

1 3 6 7

Забезпечення підвозу учнів з віддалених населених пунктів до опорних шкіл 21 500

Усього 14 903 083

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

кількість закладів (за ступенями шкіл), мережа 7,00

кількість класів (за ступенями шкіл) мережа 78,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників мережа 35,25

Обсяг витрат на закупівлю предметів, обладнання та інвентаря

Рішення 3 сесії 8 скликання 

від 24.12.2020 р. №88 "Про 

бюджет Лука-

Мелешківської 

територіальної громади на 

2021 рік"

226,50

Обсяг видатків на оплату природнього газу

Рішення 3 сесії 8 скликання 

від 24.12.2020 р. №88 "Про 

бюджет Лука-

Мелешківської 

територіальної громади на 

2021 рік"

1 360,89

Обсяг видатків на оплату електроенергії

Рішення 3 сесії 8 скликання 

від 24.12.2020 р. №88 "Про 

бюджет Лука-

Мелешківської 

територіальної громади на 

2021 рік"

340,00

Обсяг видатків на оплату вугілля

Рішення 3 сесії 8 скликання 

від 24.12.2020 р. №88 "Про 

бюджет Лука-

Мелешківської 

територіальної громади на 

2021 рік"

373,51

2 4 5



тис.грн. 0,00 52,16

грн. 0,00 7 200,00

2

осіб 0,00 1 273,00

днів 0,00 175,00

тис.куб.м 0,00 170,11

тис.кВт.год 0,00 94,00

од. 0,00 67,91

од. 0,00 62,80

од. 0,00 24,00

3

грн. 190,99 10 204,99

днів 0,00 222 775,00

грн. 0,00 8,00

грн. 0,00 3,60

грн. 0,00 5 500,00

грн. 0,00 830,00

грн. 0,00 300,00

4

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

1 3 6 7

Обсяг видатків на оплату дрів

Рішення 3 сесії 8 скликання 

від 24.12.2020 р. №88 "Про 

бюджет Лука-

Мелешківської 

територіальної громади на 

2021 рік"

52,16

Обсяг видатків на оплату доступу до мережі Internet

Рішення 3 сесії 8 скликання 

від 24.12.2020 р. №88 "Про 

бюджет Лука-

Мелешківської 

територіальної громади на 

2021 рік"

7 200,00

продукту

кількість учнів мережа 1 273,00

кількість днів відвідування розрахунок 175,00

Обсяг споживання природнього газу розрахунок 170,11

Обсяг споживання електроенергії розрахунок 94,00

Обсяг споживання вугілля розрахунок 67,91

Обсяг споживання дрів розрахунок 62,80

Кількість послуг з доступу до мережі Internet акти виконаних робіт 24,00

ефективності

середні витрати на 1 учня розрахунок 10 014,00

діто-дні відвідування розрахунок 222 775,00

Середні витрати на 1 куб.метр природнього газу розрахунок 8,00

Середні витрати на 1 кВт електроенергії розрахунок 3,60

Середні витрати на 1 т. вугілля розрахунок 5 500,00

Середні витрати на 1 с/м дрів розрахунок 830,00

Середня вартість однієї послуги доступу до мережі Internet розрахунок 300,00

якості

Відсоток дітей охоплених загальною освітою
статистичні дані, фінансова 

звітність
100,00

Рівень виконання завдання бюджетної програми до обсягів 

фінансування

статистичні дані, фінансова 

звітність
100,00

Рівень забезпечення природнім газом до потреби
статистичні дані, фінансова 

звітність
100,00

Рівень забезпечення електроенергією до потреби
статистичні дані, фінансова 

звітність
100,00

Рівень забезпечення вугіллям до потреби
статистичні дані, фінансова 

звітність
100,00

Рівень забезпечення дровами до потреби
статистичні дані, фінансова 

звітність
100,00

Ефективність виконання заходів з інформатизації статистичні дані, 100,00

2 4 5

фінансова звітність



(підпис)

(підпис)

Начальник
Лариса МАЦІПУРА

17.09.2021 р.

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу
Віталіна ШИЛО

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0600000 43176373

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 43176373

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0614082 4082   0829 02530000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

17.09.2021 р. № 52 а/г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –280000 гривень , у тому числі загального фонду – 280000 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ МФУ від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування,які не 

застосовують програмно-цільового методу" зі змінами;

Програма розвитку культури та духовного відродження Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік; 

Наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних прогам для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися 

з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ МФУ від 29.12.2002 року №1098 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних прогам для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;

Закон України про освіту;

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (від 8 вересня 2005 року N 2866-IV);



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 255 000

2 0 25 000

0 280 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 280 000

0 280 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

1 3 6 7

Рішення 10 чергової сесії 8 скликання від 28.05.2021 р. №386 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2021 рік"

Рішення 14 чергової сесії 8 скликання від 10.09.2021 р. №699 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2021 рік"

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

Ціль державної політики

Збереження і примноження культурних надбань. Створення, використання та поширення культурних цінностей

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх та мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Задоволення культурних та духовних потреб громади, збереження українських національних традицій, організація змістовного дозвілля та підвищення культурного рівня, відзначення 

державних, релігійних, професійних та традиційних свят, пам'ятних дат.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення підтримки та розвитку культурно-освітніх та мистецьких заходів 255 000

Організація літнього відпочинку дітей (оплата екскурсійної поїздки) 25 000

Усього 280 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма розвитку культури та духовного відродження Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 

2021 рік
280 000

Усього 280 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

2 4 5



тис.грн. 0,00 255,00

тис.грн. 0,00 25,00

2

шт. 0,00 10,00

осіб 0,00 29,00

3

тис.грн. 0,00 25,50

тис.грн. 0,00 0,86

4

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 88,00

(підпис)

(підпис)

Обсяг витрат на проведення заходів в галузі культури та мистецтва

Рішення 10 чергової сесії 8 

скликання від 28.05.2021 р. 

№386 "Про внесення змін 

до рішення 3 сесії сільської 

ради 8 скликання від 

24.12.2020 року "Про 

бюджет Лука-

Мелешківської 

територіальної громади на 

2021 рік"

255,00

Обсяг видатків на організацію літнього відпочинку дітей - оплату 

екскурсійної поїздки

Рішення 10 чергової сесії 8 

скликання від 28.05.2021 р. 

№386 "Про внесення змін 

до рішення 3 сесії сільської 

ради 8 скликання від 

24.12.2020 року "Про 

бюджет Лука-

Мелешківської 

територіальної громади на 

2021 рік"

25,00

продукту

Кількість заходів, які забезпечують організацію культурно-освітніх 

та мистецьких заходів
План заходів 10,00

Кількість осіб для яких організована екскурсійна поїздка подання 29,00

ефективності

Середні витрати на проведення одного заходу розрахунок 25,50

Середні витрати на організацію поїздки однієї особи
фінансова звітність, 

статистичні дані
0,86

якості

Відсоток виконання програми до затвердженого кошторисом
фінансова звітність, 

статистичні дані
100,00

Питома вага дітей для яких організована екскурсійна поїздка до 

кількості випускників
розрахунок 88,00

Начальник
Лариса МАЦІПУРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу
Віталіна ШИЛО

(ініціали/ініціал, прізвище)

17.09.2021 р.


