
ВІДДІЛ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

24.12.2021р.          с.Лука-Мелешківська              № 78 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.,  Рішення  15  чергової  сесії  8
скликання від  01.10.2021 р.  №714 «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  №38  від
08.10.2021, Наказ №36 від 01.10.2021, Наказ №58 а/г від 05.10.2021, Наказ №
38 від 13.10.2021, Наказ № 40 від 19.10.2021, Наказ №63 а/г від 22.10.2021,
Рішення  виконавчого  комітету  №148  від  20.10.2021,  Рішення  16  чергової
сесії 8 скликання від 29.10.2021 р. №799 «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  №42  від
02.11.2021, Наказ №43 від 05.11.2021, Рішення 17 сесії 8 скликання №865 від
12.11.21,  «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»,  Наказу  67  а/г  від  19.11.2021,  Наказу  №46  від
19.11.2021, Наказу №68 а/г від 22.11.2021, Наказу № 69 а/г від 23.11.2021 ,
Наказу №72 а/г від  03.12.2021, Наказу №49 від 01.12.2021, Наказу №50 від
06.12.2021, Наказу №74 а/г  від 13.12.2021,  Наказу №76 а/г  від 14.12.2021,
Наказу  №51  від  13.12.2021,  Наказу  №52  від  14.12.2021,  Рішення  19
позачергової сесії 8 скликання від 15.12.2021 р. №1004 "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", Наказу №77 а/г від
21.12.2021 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:

- 0611021  «Надання  загальної  середньої  освіти  закладами  загальної
середньої освіти»

- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»
- 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних теріторіальних громадах)
- 0611010 «Надання дошкільної освіти»



- 0614060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  культури,
центрів дозвілля та інших клубних закладів»

- 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими освітніми потребами»

- 0610180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
- 0611182  «Виконання  заходів,  спрямованих  на  забезпечення  якісної,

сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська
школа»  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам»

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Начальник                                                                       
відділу освіти та культури                                               Лариса МАЦІПУРА      



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

24.12.2021 р. № 78 а/г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

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

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0610160 0160   0111 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3164356 гривень , у тому числі загального фонду – 3164356 гривень та спеціального фонду – 0 
гривень .

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;
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))



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

Ціль державної політики

1 Забезпечення керівництва і управління у сфері освіти та культури

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 0

2 0

Усього 0

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

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"
Наказ №38 від 13.10.2021
Наказ №46 від 19.11.2021
Наказ №51 від 13.12.2021

№
з/п

№
з/п

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

№
з/п

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

2 950 660 2 950 660

Виплати на виконання постанови сьомого апеляційного адмінстративного суду від 09.12.2020 року по справі 
№120/3533/19-а

213 696 213 696

3 164 356 3 164 356

№
з/п

№
з/п

Джерело
інформації



1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

кількість штатних одиниць од. мережа, зміна структури 12,00 0,00 12,00

тис.грн. рішення сесії 213,70 0,00 213,70

2 продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв од. книга вхідної докуметаці 0,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів од. розпоряджень 355,00 0,00 355,00

Кількість осіб які підпадають під дію постанови шт. постанова суду 1,00 0,00 1,00

3 ефективності

од. книга вхідної документаці 158,00 0,00 158,00

од. розпоряджень 29,00 0,00 29,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок 245,88 0,00 245,88

Середні витрати на одну особу тис.грн. розрахунок 213,70 0,00 213,70

4 якості

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Рівень виконання вимог постанови №120/3533/19-а відс. рішення сесії 100,00 0,00 100,00

Начальник Лариса МАЦІПУРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2021 р.

М.П.

Обсяг видатків на заробітну плату, відшкодування моральної 
шкоди, витрат на правову допомогу

1 900,00 1 900,00

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

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

відсоток вчасно виконаних листів, заяв, звернень, скарг до 
загальної кількості



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

24.12.2021 р. № 78 а/г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

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

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0610180 0180   0133 Інша діяльність у сфері державного управління 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –300000 гривень , у тому числі загального фонду – 241297 гривень та спеціального фонду – 58703 
гривень .

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 фізичної культури і спорту Лука-Мелешківської сільськоїї 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 фізичну культуру та спорт;
Закон України про туризм;



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

Ціль державної політики

1 Реалізація державної полтітики, спрямована на забезпечення сталого розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Усього

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (від 8 вересня 2005 року N 2866-IV););
Рішення 15 чергової сесії 8 скликання від 01.10.2021 р. №714 "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 виконавчого комітету №148 від 20.10.2021
Рішення 19 позачергової сесії 8 скликання від 15.12.2021 р. №1004 "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"

№
з/п

№
з/п

Створення умов для масового залучення населення Лука-Мелешківської ТГ до регулярних занять фізичною культурою на свіжому повітрі (шляхом придбання туристичного 
інвентарю) та урізноманітнення їхнього дозвілля з урахуванням гендерного аспекту

№
з/п

Забезпечення придбання туристичного інвентарю для виконання умов Конкурсу Вінницької обласної ради 
"Комфортні громади"

241 297 58 703 300 000

241 297 58 703 300 000

№
з/п

№
з/п

Джерело
інформації



1 2 3 4 5 6 7

Обсяг видатків на придбання туристичного інвентарю грн.

2 продукту

шт. 34,00 3,00 37,00

Кількість жителів громади - користувачів туристичного інвентаря осіб статистичні дані

3 ефективності

Середні витрати на закупівлю однієї одиниці товару грн. розрахунок

4 якості

Рівень забезпечення громади туристичним інвентарем відс. розрахунок 100,00 100,00 200,00

Начальник Лариса МАЦІПУРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2021 р.

М.П.

Рішення 15 чергової сесії 8 
скликання від 01.10.2021 р. 
№714 "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"

241 297,00 58 703,00 300 000,00

Кількість найменувань (позицій) туристичного інвентарю , який 
планується закупити

 тендерна документація, 
видаткові накладні, дод. до 
заг.бюджету проекту 
"Туризм об'єднує наші 
громади"

12 666,00 12 666,00 25 332,00

7 096,97 19 567,67 26 664,64



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

24.12.2021 р. № 78 а/г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

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

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 1010   0910 Надання дошкільної освіти 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –14898010 гривень , у тому числі загального фонду – 14319504 гривень та спеціального фонду – 
578506 гривень .

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



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

Ціль державної політики

1

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

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 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. №202 "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 №18 а/г від 12.03.2021
Наказ №13 від 17.03.2021
Наказ №15 від 19.03.2021
Наказ № 22 а/г 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 №31 від 20.07.2021
Рішення 15 чергової сесії 8 скликання від 01.10.2021 р. №714 "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 від 19.10.2021
Наказ № 63 а/г від 22.10.2021
Рішення 16 чергової сесії 8 скликання від 29.10.2021 р. №799 "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 №42 від 02.11.2021
Наказ №68 а/г від 22.11.2021
Наказ №74 а/г від 13.12.2021
Наказ №52 від 14.12.2021
Рішення 19 позачергової сесії 8 скликання від 15.12.2021 р. №1004 "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 №77 а/г від 21.12.2021

№
з/п

Реалізація єдиної державної політики у галузі дошкільної освіти, підвищення якості дошкільної освіти освіти

№
з/п



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

2 Забезпечення енергоресурсами 0

3 Забезпечення заходів протипожежного призначення 0

4 Виконання заходів з інформатизації 0

5 Виплати на виконання постанов  адмінстративного суду по справі №120/4403/19-а, № 120/4405/19-а 0

Усього

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

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

2 Програма інформатизації Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки 0

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од. мережа 102,30 0,00 102,30

кількість груп од. мережа 15,00 0,00 15,00

кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 5,00 0,00 5,00

од. штатний розпис 39,00 0,00 39,00

Обсяг видатків на оплату природнього газу тис.грн. 370,60 0,00 370,60

Обсяг видатків на оплату електроенергії тис.грн. 546,97 0,00 546,97

№
з/п

12 889 683 578 506 13 468 189

1 046 271 1 046 271

336 050 336 050

3 500 3 500

44 000 44 000

14 319 504 578 506 14 898 010

№
з/п

14 316 004 578 506 14 894 510

3 500 3 500

14 319 504 578 506 14 898 010

№
з/п

Джерело
інформації

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу

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

Рішення 3 сесії 8 
скликання від 24.12.2020 р. 
№88 "Про бюджет Лука-
Мелешківської 



1 2 3 4 5 6 7

Обсг видатків на оплату дрів тис.грн. розрахунок 128,70 0,00 128,70

Обсяг видатків на проведення заходів протипожежного призначення тис.грн. 336,06 0,00 336,06

Обсяг видатків на оплату доступу до мережі Internet грн. 0,00

Обсяг видатків на підключення до мережі Internet грн. 0,00

Обсяг видатків на виконання постанов адміністративного суду тис.грн. 44,00 0,00 44,00

2 продукту

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб мережа 406,00 0,00 406,00

діто-дні відвідування днів розрахунок 0,00

кількість хлопців які відвідують дошкільні заклади освіти осіб статистичні дані 189,00 0,00 189,00

кількість дівчат які відвідують дошкільні заклади освіти осіб статистичні дані 217,00 0,00 217,00

Обсяг споживання природнього газу тис.куб.м 19,96 0,00 19,96

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

2 300,00 2 300,00

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

1 200,00 1 200,00

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"

84 456,00 84 456,00

акти виконаних 
робіт,розрахунки, 
показники лічильників



Обсяг споживання електроенергії тис.кВт.год 98,55 0,00 98,55

1 2 3 4 5 6 7

лічильників

Обсяг споживання дрів куб.м. розрахунок 110,00 0,00 110,00

Кількість заходів протипожежного призначення шт. подання 7,00 0,00 7,00

Кількість послуг з доступу до мережі Internet од. акти виконаних робіт 23,00 0,00 23,00

Кількість закладів з підключення до мережі Internet од. акти виконаних робіт 1,00 0,00 1,00

Кількість закладів які підпадають під дію постанови шт. акти виконаних робіт 2,00 0,00 2,00

3 ефективності

середні витрати на 1 дитину грн. розрахунок

Середні витрати на 1 куб.метр природнього газу грн. розрахунок 18,54 0,00 18,54

Середні витрати на 1 кВт електроенергії грн. розрахунок 5,55 0,00 5,55

Середні витрати 1 м.куб  дрів грн. розрахунок 0,00

Середні витрати на один захід грн. розрахунок 0,00

Середня вартість однієї послуги доступу до мережі Internet грн. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Середня вартість з підключення одного закладу до мережі Internet грн. розрахунок 0,00

Середні витрати на один заклад тис.грн. розрахунок 22,00 0,00 22,00

4 якості

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

кількість днів відвідування од. розрахунок 207,00 0,00 207,00

Рівень забезпечення природнім газом до потреби відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Рівень забезпечення електроенергією до потреби відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Рівень забезпечення дровами до потреби відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Рівень виконання заходів протипожежного призначення відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Ефективність виконання заходів з інформатизації відс. 100,00 0,00 100,00

Рівень виконання постанов адміністративного суду відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник Лариса МАЦІПУРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2021 р.

М.П.

акти виконаних 
робіт,розрахунки, 
показники 

31 747,99 1 424,89 33 172,88

1 170,00 1 170,00

48 007,14 48 007,14

1 200,00 1 200,00

статистичні дані, фінансова 
звітність



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

24.12.2021 р. № 78 а/г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

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

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021   0921 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –17651042 гривень , у тому числі загального фонду – 15085172 гривень та спеціального фонду – 
2565870 гривень .

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;



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

Ціль державної політики

1 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

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"
Наказ №37 від 08.10.2021
Наказ №63 а/г від 22.10.2021
Рішення 16 чергової сесії 8 скликання від 29.10.2021 р. №799 "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 №43 від 05.11.2021
Наказ №67 а/г від 19.11.2021
Наказ №68 а/г від 22.11.2021
Наказ № 69 а/г від 23.11.2021
Наказ №50 від 06.12.2021
Наказ №74 а/г від 13.12.2021
Наказ №52 від 14.12.2021
Рішення 19 позачергової сесії 8 скликання від 15.12.2021 р. №1004 "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 №77 а/г від 21.12.2021

№
з/п



Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

2 Забезпечення енергоресурсами 0

3 Виконання заходів з інформатизації 0

4 Забезпечення підвозу учнів з віддалених населених пунктів до опорних шкіл 0

Усього

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

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

2 Програма інформатизації Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки 0

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

кількість закладів (за ступенями шкіл), од. мережа 7,00 0,00 7,00

кількість класів (за ступенями шкіл) од. мережа 78,00 0,00 78,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. мережа 35,25 0,00 35,25

Обсяг витрат на закупівлю предметів, обладнання та інвентаря тис.грн. 353,40 72,04 425,44

Обсяг видатків на оплату природнього газу тис.грн. 0,00

1 2 3 4 5 6 7

№
з/п

№
з/п

12 671 214 2 565 870 15 237 084

2 385 258 2 385 258

7 200 7 200

21 500 21 500

15 085 172 2 565 870 17 651 042

№
з/п

15 077 972 2 565 870 17 643 842

7 200 7 200

15 085 172 2 565 870 17 651 042

№
з/п

Джерело
інформації

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

Рішення 3 сесії 8 
скликання від 24.12.2020 

1 360,89 1 360,89



Обсяг видатків на оплату електроенергії тис.грн. 648,60 0,00 648,60

Обсяг видатків на оплату вугілля тис.грн. 358,27 0,00 358,27

Обсяг видатків на оплату дрів тис.грн. 17,50 0,00 17,50

Обсяг видатків на оплату доступу до мережі Internet грн. 0,00

Обсяг видатків на забезпечення підвозу учнів тис.грн. 21,50 0,00 21,50

2 продукту

кількість учнів осіб мережа 0,00

діто-дні відвідування днів розрахунок 0,00

кількість днів відвідування днів розрахунок 175,00 0,00 175,00

кількість хлопців які відвідують заклади загальної середньої освіти осіб статистичні дані 641,00 0,00 641,00

кількість дівчат які відвідують заклади загальної середньої освіти осіб статистичні дані 636,00 0,00 636,00

Обсяг споживання природнього газу тис.куб.м розрахунок 73,28 0,00 73,28

Обсяг споживання електроенергії тис.кВт.год розрахунок 116,86 0,00 116,86

Обсяг споживання вугілля од. розрахунок 71,00 0,00 71,00

1 2 3 4 5 6 7

р. №88 "Про бюджет Лука-
Мелешківської 
територіальної громади на 
2021 рік"

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

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

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

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

7 200,00 7 200,00

Рішення 14 сесії 8 
скликання від 24.12.2020 р. 
№88 "Про бюджет Лука-
Мелешківської 
територіальної громади на 
2021 рік"

1 277,00 1 277,00

222 775,00 222 775,00



Обсяг споживання дрів куб.м. розрахунок 15,00 0,00 15,00

Кількість послуг з доступу до мережі Internet од. акти виконаних робіт 24,00 0,00 24,00

Кількість шкіл де запланований підвіз учнів од. подання 2,00 0,00 2,00

3 ефективності

середні витрати на 1 учня грн. розрахунок

Середні витрати на 1 куб.метр природнього газу грн. розрахунок 18,57 0,00 18,57

Середні витрати на 1 кВт електроенергії грн. розрахунок 5,55 0,00 5,55

Середні витрати на 1т .вугілля грн. розрахунок 0,00

Середні витрати на 1 куб.м. дрів грн. розрахунок 0,00

Середня вартість однієї послуги доступу до мережі Internet грн. розрахунок 300,00 0,00 300,00

Середні витрати на одну школу тис.грн. розрахунок 10,75 0,00 10,75

4 якості

Відсоток дітей охоплених загальною освітою відс. 100,00 0,00 100,00

відс. 100,00 0,00 100,00

Рівень забезпечення природнім газом до потреби відс. 100,00 0,00 100,00

Рівень забезпечення електроенергією до потреби відс. 100,00 0,00 100,00

Рівень забезпечення вугіллям до потреби відс. 100,00 0,00 100,00

Рівень забезпечення дровами до потреби відс. 100,00 0,00 100,00

Ефективність виконання заходів з інформатизації відс. 100,00 0,00 100,00

відс. 100,00 0,00 100,00

Начальник Лариса МАЦІПУРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2021 р.

М.П.

9 922,64 2 009,30 11 931,94

5 041,00 5 041,00

1 170,00 1 170,00

статистичні дані, фінансова 
звітність

Рівень виконання завдання бюджетної програми до обсягів 
фінансування

статистичні дані, фінансова 
звітність

статистичні дані, фінансова 
звітність

статистичні дані, фінансова 
звітність

статистичні дані, фінансова 
звітність

статистичні дані, фінансова 
звітність

статистичні дані, фінансова 
звітність

Відсоток виконання організації підвозу учнів до запланованого 
кошторисом

статистичні дані, фінансова 
звітність



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

24.12.2021 р. № 78 а/г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

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

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611080 1080   0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2928254 гривень , у тому числі загального фонду – 2759256 гривень та спеціального фонду – 
168998 гривень .

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 
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 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 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))
Інструкція із складання бюджетних запитів



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

Ціль державної політики

1 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді 

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Усього

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Рішення 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020 р. №88 "Про бюджет Лука-Мелешківської територіальної громади на 2021 рік
Рішення 15 чергової сесії 8 скликання від 01.10.2021 р. №714 "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 №72-аг від 03.12.21
Рішення 19 позачергової сесії 8 скликання від 15.12.2021 р. №1004 "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 №77 а/г від 21.12.2021

№
з/п

№
з/п

№
з/п

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

2 759 256 168 998 2 928 254

2 759 256 168 998 2 928 254

№
з/п

№
з/п

Джерело
інформації



1 2 3 4 5 6 7

кількість установ - усього од. мережа 1,00 0,00 1,00

середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього од. мережа 18,58 0,00 18,58

од. мережа 2,00 0,00 2,00

од. мережа 15,58 0,00 15,58

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. мережа 1,00 0,00 1,00

2 продукту

кількість учнів у мистецьких школах осіб план 176,00 0,00 176,00

кількість днів відвідування днів план 3,00 0,00 3,00

кількість хлопців, які навчаються в дитячій школі мистецтв осіб звіт директора 44,00 0,00 44,00

кількість дівчат, які навчаються в дитячій школі мистецтв осіб звіт директора 132,00 0,00 132,00

3 ефективності

грн. розрахунок 960,22

4 якості

відс. звіт директора 10,00 0,00 10,00

Начальник Лариса МАЦІПУРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2021 р.

М.П.

середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних 
працівників

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу

витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах 
естетичного виховання 15 677,59 16 637,81

динаміка збільшення кількості призових місць у конкурсах у 
плановому періоді відповідно до фактичного показника 
попередньго періоду



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

24.12.2021 р. № 78а/г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

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

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611182 1182   0990 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –447163 гривень , у тому числі загального фонду – 243587 гривень та спеціального фонду – 203576 
гривень .

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; 
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;



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

Ціль державної політики

1 Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та 

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Усього

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Закон України про освіту;
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (від 8 вересня 2005 року N 2866-IV););
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 15 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 19 позачергової сесії 8 скликання від 15.12.2021 р. №1004 "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"

№
з/п

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

№
з/п

№
з/п

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

243 587 203 576 447 163

243 587 203 576 447 163

№
з/п

№
з/п

Джерело
інформації



1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання тис.грн. 79,15 0,00 79,15

Обсяг видатків на закупівлю шкільних меблів тис.грн. 34,83 103,72 138,55

Обсяг видатків на проведення супервізії тис.грн. 5,91 0,00 5,91

тис.грн. 117,76 0,00 117,76

Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання тис.грн. Рішення 13 чергової сесії 5,94 99,86 105,80

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 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 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

Обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, які 
забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої 
освіти

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



1 2 3 4 5 6 7

2 продукту

Кількість шкільних меблів шт. договір, накладна 10,00 10,00 20,00

Кількість комп'ютерного обладнання шт. договір, накладна 25,00 0,00 25,00

Кількість закладів на проведення супервізії шт. договір, накладна 3,00 0,00 3,00

шт. договір, накладна 7,00 0,00 7,00

шт. договір, накладна 9,00 8,00 17,00

3 ефективності

Середні витрати на придбання шкільних меблів тис.грн. Розрахунок 3,48 10,37 13,85

Середні витрати на придбання комп'ютерно обладнання тис.грн. Розрахунок 3,17 0,00 3,17

Середні витрати на проведення супервізії в 1 закладі тис.грн. Розрахунок 1,97 0,00 1,97

тис.грн. Розрахунок 0,66 12,48 13,14

тис.грн. Розрахунок 16,82 0,00 16,82

4 якості

відс. 100,00 100,00 200,00

Начальник Лариса МАЦІПУРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2021 р.

М.П.

(крім комп'ютерного) для початкових класів нової української 
школи

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

Кількість закладів на підвищення кваліфікації вчителів, які 
забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої 
освіти

Кількість  засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для 
початкових класів нової української школи

Середні витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім 
комп'ютерного) для початкових класів нової української школи в 1 
закладі

Середні витрати на підвищення кваліфікації вчителів, які 
забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої 
освіти в 1 закладі

Відсоток використання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

фінансова звітність, 
статистичні дані



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

24.12.2021 р. № 78 а/г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

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

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611200 1200   0990 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –262438 гривень , у тому числі загального фонду – 231090 гривень та спеціального фонду – 31348 
гривень .

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;
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 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами;
Програма розвитку освіти Лука-Мелешківської сільської територіальної громали на 2021 рік
Закон України про освіту



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

Ціль державної політики

1

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити права осіб з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Усього

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (від 8 вересня 2005 року N 2866-IV))
Інструкція із складання бюджетних запитів
Рішення 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020 р. №88 "Про бюджет Лука-Мелешківської територіальної громади на 2021 рік"
Рішення 17 чергової сесії 8 скликання від 12.11.2021 р. №226 "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 19 позачергової сесії 8 скликання від 15.12.2021 р. №1004 "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"

№
з/п

Забезпечення навчання й виховання дітей з особливими потребами у звичайному навчально-виховному закладі, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної 
ефективності навчального процесу.

№
з/п

Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового 
розвитку, з урахуванням нозології захворювання

№
з/п

Забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами, надання психолого-педагогічної допомоги та 
забезпечення системного кваліфікованого супроводження

231 090 31 348 262 438

231 090 31 348 262 438

№
з/п



11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

шт. мережа 7,00 0,00 7,00

2 продукту

Кількість дітей з особливими потребами шт. подання 22,00 0,00 22,00

шт. подання 9,00 0,00 9,00

Кількість обладнання і предметів довгострокового використання шт. подання 0,00 3,00 3,00

Кількість хлопців з особливими освітніми потребами осіб мережа 18,00 0,00 18,00

Кількість дівчат з особливими освітніми потребами осіб мережа 4,00 0,00 4,00

3 ефективності

Середні витрати на один заклад грн. розрахунок 0,00

Середні витрати на одну особу грн. розрахунок 0,00

Середні витрати на одиницю товару грн. розрахунок 0,00

4 якості

Рівень забезпечення предметами, обладнанням та інвентарем відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Рівень охоплення дітей з особливими потребами відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

Начальник Лариса МАЦІПУРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2021 р.

М.П.

№
з/п

Джерело
інформації

середньорічне число ставок/штатних одиницьпедагогічного 
персоналу

Кількість закладів де навчаються діти з особливими освітніми 
потребами

33 012,86 33 012,86

10 504,09 10 504,09

10 900,00 10 900,00

Рівень забезпечення обладнанням і товарами довгострокового 
використання



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

24.12.2021 р. № 78 а/г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

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

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0614030 4030   0824 Забезпечення діяльності бібліотек 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –759218 гривень , у тому числі загального фонду – 746822 гривень та спеціального фонду – 12396 
гривень .

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 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами;
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
Інструкція із складання бюджетних запитів
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (від 8 вересня 2005 року N 2866-IV))



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

Ціль державної політики

1

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Усього

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Рішення 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020 р. №88 "Про бюджет Лука-Мелешківської територіальної громади на 2021 рік
Наказ №74 а/г від 13.12.2021
Рішення 19 позачергової сесії 8 скликання від 15.12.2021 р. №1004 "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 №77 а/г від 21.12.2021

№
з/п

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

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

№
з/п

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  

№
з/п

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  

746 822 12 396 759 218

746 822 12 396 759 218

№
з/п

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

746 822 12 396 759 218

746 822 12 396 759 218

№
з/п

Джерело
інформації



1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

кількість установ (бібліотек) од. мережа 4,00 0,00 4,00

середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 5,25 0,00 5,25

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 4,00 0,00 4,00

2 продукту

кількість книговидач од. розрахунок 0,00

число читачів тис.осіб стат.дані 0,00

кількість чоловіків з числа читачів бібліотек осіб стат.дані 0,00

кількість жінок з числа читачів бібліотек осіб стат.дані 0,00

3 ефективності

кількість книговидач на одного працівника (ставку) од. розрахунок 0,00

4 якості

відс. розрахунок 10,00 0,00 10,00

Начальник Лариса МАЦІПУРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2021 р.

М.П.

47 596,00 47 596,00

2 738,00 2 738,00

1 119,00 1 119,00

1 619,00 1 619,00

9 500,00 9 500,00

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

24.12.2021 р. № 78 а/г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

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

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0614060 4060   0828 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2630806 гривень , у тому числі загального фонду – 2620287 гривень та спеціального фонду – 
10519 гривень .

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
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;



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

Ціль державної політики

1 Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури,підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініциативи, організації довкілля тощо.

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

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 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"
Наказ №10 від 02.03.2021
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 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 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 № 40 а/г від 22.07.2021
Рішення 15 чергової сесії 8 скликання від 01.10.2021 р. №714 "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 №58 а/г від 05.10.2021
Наказ №63 а/г від 22.10.2021
Рішення 16 чергової сесії 8 скликання від 29.10.2021 р. №799 "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 №74 а/г від 13.12.2021
Наказ №76 а/г від 14.12.2021
Рішення 19 позачергової сесії 8 скликання від 15.12.2021 р. №1004 "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 №77 а/г від 21.12.2021

№
з/п

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

№
з/п

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

№
з/п



1 2 3 4 5

1

2 Забезпечення енергоресурсами 0

3 Забезпечення заходів протипожежного призначення 0

4 Виконання заходів з інформатизації 0

Усього

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

2 Програма інформатизації Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки; 0

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

кількість установ - усього од. мережа 11,00 0,00 11,00

кількість установ у тому числі будинків культури од. мережа 5,00 0,00 5,00

кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу од. мережа 6,00 0,00 6,00

середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 22,75 0,00 22,75

Обсяг видатків на оплату природнього газу тис.грн. рішення сесії 67,50 0,00 67,50

Обсяг видатків на оплату електроенергії тис.грн. рішення сесії 247,80 0,00 247,80

Обсяг видатків на проведення заходів протипожежного призначення тис.грн. 240,92 0,00 240,92

Обсяг видатків на оплату доступу до мережі Internet грн. 0,00

Обсяг видатків на оплату підключення до мережі грн. 0,00

2 продукту

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного од. план заходів 280,00 0,00 280,00

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  2 048 764 10 519 2 059 283

315 300 315 300

240 923 240 923

15 300 15 300

2 620 287 10 519 2 630 806

№
з/п

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

26 048 987 10 519 26 059 506

15 300 15 300

26 064 287 10 519 26 074 806

№
з/п

Джерело
інформації

Рішення 5 сесії 8 
скликання №102 від 
27.01.21

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

6 300,00 6 300,00

Рішення 11 сесії 8 
скликання №506 від 
27.01.21

9 000,00 9 000,00



1 2 3 4 5 6 7

дозвілля населення

кількість відвідувачів - усього осіб 0,00

кількість відвідувачів дискотек осіб журнал 0,00

кількість чоловіків, які відвідали кільтурні заходи осіб стат.дані 0,00

кількість жінок, які відвідали культурні заходи осіб стат.дані 0,00

Обсяг споживання природнього газу тис.куб.м 3,63 0,00 3,63

Обсяг споживання електроенергії тис.кВт.год 44,64 0,00 44,64

Кількість заходів протипожежного призначення шт. подання 8,00 0,00 8,00

Кількість послуг з доступу до мережі Internet од. акти виконаних робіт 21,00 0,00 21,00

Кількість закладів що будуть підключеня до мережі од. подання 1,00 0,00 1,00

3 ефективності

середні витрати на одного відвідувача грн. розрахунок 48,78 0,25 49,03

середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 37,57

середня вартість одного квитка грн. розрахунок 10,00 0,00 10,00

Середні витрати на 1 куб.метр природнього газу грн. розрахунок 18,57 0,00 18,57

Середні витрати на 1 кВт електроенергії грн. розрахунок 5,55 0,00 5,55

Середні витрати на один захід грн. розрахунок 0,00

Середня вартість однієї послуги доступу до мережі Internet грн. розрахунок 300,00 0,00 300,00

Середня вартість підключення до мережі грн. розрахунок 1,00 0,00 1,00

4 якості

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Рівень забезпечення природнім газом до потреби відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Рівень забезпечення електроенергією до потреби відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Рівень виконання заходів протипожежного призначення відс. 100,00 0,00 100,00

Ефективність виконання заходів з інформатизації відс. 100,00 0,00 100,00

журнал обліку,онлайн 
заходи 42 000,00 42 000,00

4 700,00 4 700,00

10 000,00 10 000,00

32 000,00 32 000,00

акти виконаних 
робіт,розрахунки, 
показники лічильників

акти виконаних 
робіт,розрахунки, 
показники лічильників

7 317,00 7 354,57

30 115,00 30 115,00

рівень забезпечення повноцінного функціонування закладів 
культури

статистичні дані, фінансова 
звітність

статистичні дані фінансова 
звітність



Начальник Лариса МАЦІПУРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2021 р.

М.П.


