
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
У. 01 202Ір. м. Івано-Франківськ № №

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 17.12.2021 
№342-11/2021 «Про обласний бюджет на 2022 рік», Правил 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за 
№1104/25881 (зі змінами)

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік по 

департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації за кодами 
бюджетних програм 0611022, 0611023, 0611025, 0611032, 0611033, 0611035, 
0611070, 0611091, 0611092, 0611101, 0611102, 0611120, 0611141, 0611142, 
0613140,0615031, що додаються.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

/
Віктор КІМАКОВИЧ



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

- 3 / д /  2022 № t /S  __________

і. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації_______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

0611022 1022 0922

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

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

0910000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 45 577 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 45 332 600,00 гривень та

спеціального фонду- 245 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. №463-ІХ, рішення обласної 
ради від 17.12.2021 №342-11/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік"_______________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики
Реалізація державної політики у сфері надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам.які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціальних закладах загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства 234 300,00 0,00 234 300,00
2 Оплата праці з нарахуваннями 26 257 900,00 0,00 26 257 900,00
3 Організація харчування 6 332 900,00 8 000,00 6 340 900,00
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00
5 Створення належних умов для функціонування закладів 12 507 500,00 237 000,00 12 744 500,00

УСЬОГО 45 332 600,00 245 000,00 45 577 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів од. мережа по штатах і контингентах 
учнів

5,00 0,00 5,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 56,75 0,00 56,75
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 162,55 0,00 162,55

продукту
середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців) осіб мережа по штатах і контингентах 

учнів
467,00 0,00 467,00

середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців) осіб мережа по штатах і контингентах 
учнів

266,00 0,00 266,00

випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців) осіб мережа по штатах і контингентах 
учнів

46,00 0,00 46,00

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова 

грошова допомога при працевлаштуванні
осіб

мережа по штатах і контингентах 
учнів 0,00 0,00 0,00

ефективності
середні витрати на 1 вихованця(дівчину/хлопця) грн. розрахунок 97 071,94 0,00 97 071,94

середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари 
і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)

грн. розрахунок 2 928,54 0,00 2 928,54

середні витрати на харчування 1 вихованця грн. розрахунок 13 560,81 0,00 13 560,81
якості

відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують
навчання ——

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

у спеціальних навчальних закладах для отримання повнв0ш«(рьіГої 
середньої освіти К  nfcflAC д

розрахунок 44,00 0,00 44,00

у закладах професійної (професійно-технічій) відс............. розрахунок 52,00 0,00 52,00
у закладах вищої освіти [L £ * / розрахунок 4,00 0,00 4,00

ПОГОДЖЕНО:

Віктор КІМАКОВИЧ
Іідпйс)

/
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Назва місцевого фінансої 

Директор департаменту .

З/ Of.
(Дата погодження)

м.п.

, n\ А У д 7
®3б6695*

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

. з /  о < г о 2 г  *  y s _______________________________________

0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації_______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611023

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1023 0922

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 
закладами загальної середньої освіти

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 1 142 500,00 гривень.

38 875 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 37 732 900,00

0910000000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. JV®2145-VIII, ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. №463-ІХ., рішення обласної 
ради від 17.12.2021 №342-11/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік"_________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики у сфері надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства 94 400,00 0,00 94 400,00
2 Оплата праці з нарахуваннями 15 897 000,00 0,00 15 897 000,00
3 Організація харчування 10 785 000,00 40 000,00 10 825 000,00
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 111 000,00 111 000,00
5 Створення належних умов для функціонування закладів 10 956 500,00 709 500,00 11666 000,00
6 Проведення капітального ремонту приміщення 0,00 282 000,00 282 000,00

УСЬОГО 37 732 900,00 1142 500,00 38 875 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Кількість закладів од. мережа по штатах і контингентах 
учнів 3,00 0,00 3,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. статзвітність 58,50 0,00 58,50
середньорічне число штатних одиницьробітників од. статзвітність 88,00 0,00 88,00

кількість класів од. мережа по штатах і контингентах 
учнів

41,00 0,00 41,00

продукту
середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців) осіб мережа по штатах і контингентах 

учнів
1 158,00 0,00 1 158,00

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова 

грошова допомога при працевлаштуванні
осіб

мережа по штатах і контингентах 
учнів 0,00 0,00 0,00

ефективності
діто-дні відвідування Д Н ІВ розрахунок 221 810,00 0,00 221 810,00

середні витрати на 1 учня ? ^ :- .г р н . розрахунок 32 584,54 0,00 32 584,54
' - ......  " " "

кількість днів відвідування — класний журнал 175,00 0,00 175,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:
   —------------------
(Назва місцевого фінансового органу)

Ш  Ж Л

4 4
НАПИСІ

Віктор КІМАКОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту

uof.m zz
! | ) \  ' ' Ц ґ Ірина МАЦЬКЕВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

5101202.1. *  ІЗ ___________________

0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611025 1025 0922

(код Програмної класифікації видатків т 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти навчально- 
реабілітаційними центрами для дітей з особливими 
освітніми потребами, зумовленими складними 
порушеннями розвитку______________________________

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 340 700,00 гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду- 16 800,00 гривень.

9 323 900,00

0910000000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. №463-ІХ, рішення обласної 
ради від 17.12.2021 №342-11/2021 "Про обласний бюджетна 2022 рік"_________________________________________________________________________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики у сфері надання повної загальної середньої освіти та реабілітаційниих послуг хлопцям і дівчатам з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у навчально-реабілітаційних центрах



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства 18 300,00 0,00 18 300,00
2 Оплата праці з нарахуваннями 5 452 900,00 0,00 5 452 900,00
3 Організація харчування 864 000,00 0,00 864 000,00
4 Створення належних умов для функціонування закладів 2 988 700,00 16 800,00 3 005 500,00

УСЬОГО 9 323 900,00 16 800,00 9 340 700,00

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів од мережа по штатах і контингентах 
учнів 1,00 0,00 1,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 20,00 0,00 20,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 35,80 0,00 35,80

продукту
середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців) осіб мережа по штатах і контингентах 

учнів 109,00 0,00 109,00

середньорічна кількість дітей пільгової категорії (дівчат/хлопців) осіб мережа по штатах і контингентах 
учнів

65,00 0,00 65,00

випускники 9-11 класів (дівчата/хлопці) осіб мережа по штатах і контингентах 
учнів

10,00 0,00 10,00

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.яким буде виплпчуватися грошова 

допомога при працевлаштуванні
осіб

мережа по штатах і контингентах 
учнів 0,00 0,00 0,00

ефективності
середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця) грн. розрахунок 85 540,36 0,00 85 540,36

середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і 
шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)

грн. розрахунок 3 058,68 0,00 3 058,68

середні витрати на харчування 1 вихованця грн. розрахунок 7 926,60 0,00 7 926,60
якості

відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної 

середньої О С В ІТ И
відс. розрахунок 64,00 0,00 64,00

у закладах професійної (професійно-технічн^рсб^ги',. . £  Ч-В1Д С . розрахунок 35,00 0,00 35,00
у закладах вищої освіти //^  ^ ^  4іфс. розрахунок 1,00 0,00 1,00

Директор департаменту 

ПОГОДЖЕНО:

Віктор КІМАКОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту

з /  ql г п г ? .

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.
(Дата погодження)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

з/.оґ.2огг *  ______________________

і . 0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації_______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

0611032

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1032 0922

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

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

66 240 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 66 240 700,00

0910000000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. №463-ІХ, рішення обласної 
ради від 17.12.2021 №342-11/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік" _

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

№ з/п Ціль державної політики

Реалізація державної політики у сфері надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам,які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми
Сиворення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціальних закладах загальної середньої освіти



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Оплата праці з нарахуваннями 66 240 700,00 0,00 66 240 700,00

УСЬОГО 66 240 700,00 0,00 66 240 700,00

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Кількість закладів од. мережа по штатах і контингентах 
учнів 5,00 0,00 5,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 264,38 0,00 264,38

продукту ^  .....
середньорічна кількість учнів (д і вчат/хлоо0І^у\Т  О

......
? ^ S p c i 6  
л ФхЧ.

мережа по штатах і контингентах 
учнів

467,00 0,00 467,00

ефективності / /
середні витрати на 1 вихованця (дівійнй[ф^ш 0 ш х т м ш розрахунок 141 843,04 0,00 141 843,04

Директор департаменту 

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового 

Директор департамен

З / ,  0 £ _ Z 0 1 2
(Дата погодження) \  *

' < £ а г н а

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

з /  o r  г о а ?  № ________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

1*   0600000  Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації_______________________   39356695__
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2.  _________ 0610000_____________ Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації_______________________   39356695__
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими
3. 0611033 1033 0922 закладами загальної середньої освіти 0910000000

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 43 622 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 43 622 700,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту” від 05.09.2017р. №2145-VIII, ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. №463-ІХ, рішення обласної 
ради від 17.12.2021 №342-11/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік"  _______

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики у сфері надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної 
середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів



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

1 2 3 4 5
1 Оплата праці з нарахуваннями 43 622 700,00 0,00 43 622 700,00

УСЬОГО 43 622 700,00 0,00 43 622 700,00

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів од. мережа по штатах і контингентах 
учнів

3,00 0,00 3,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу од. штатний розпис 188,38 0,00 188,38

продукту
середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців) осіб мережа по штатах і контингентах 

учнів
1 158,00 0,00 1 158,00

ефективності
середні витрати на 1 вихованця(дівчц і^^оі!^А С И л^^ розрахунок 37 670,72 0,00 37 670,72

Директор департаменту 

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового орг; 

Директор департаменту

зло/.гогг
(Дата погодження)

м.п.

Віктор КІМАКОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3 £ 0 < £ 0 2 г  №  Y 5 ________________________________________

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

0611035

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1035 0922

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

Надання загальної середньої освіти навчально- 
реабілітаційними центрами для дітей з особливими 
освітніми потребами, зумовленими складними 
порушеннями розвитку______________________________

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

0910000000

(код бюджету)

13 638 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 638 300,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. №463-ІХ, рішення обласної 
ради від 17.12.2021 №342-11/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік"_________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики у сфері надання повної загальної середньої освіти та реабілітаційниих послуг хлопцям і дівчатам з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у навчально-реабілітаційних центрах



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Оплата праці з нарахуваннями 13 638 300,00 0,00 13 638 300,00

УСЬОГО 13 638 300,00 0,00 13 638 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів од. мережа по штатах і контингентах 
учнів 1,00 0,00 1,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу од. штатний розпис 62,54 0,00 62,54

продукту -------
середньорічна кількість учнів (дівчат/хда^йгїіз^

ОСІб
мережа по штатах і контингентах 

учнів 109,00 0,00 109,00

ефективності -------" 3 5
середні витрати на 1 вихованця(дй(Црцуз5^Ьпця)

I L  <&/ .  т — і ЩЖ— І розрахунок 125 122,01 0,00 125 122,01

Директор департаменту 

ПОГОДЖЕНО: Mike Тт /

Віктор КІМАКОВИЧ
л  \

■" " 'і
,f J \  * > \ Я?''

 ______   , ■■■ „____ \ ч  А  »

у ( п і д п и ідпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Назва місцевого фінансового органу)
і\в  0 \ (JЩЩ І  “

Директор департаменту Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)
М.П.

......
- ^ Р А Ї Н ^ ,



ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ t S   _____________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації^
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39356695

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 0910000000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
(код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 41 349 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 41100 900,00--------------гривень та

спеціального фонду- 248 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми . л + "Ппп пбпягний бюлжет на 2022 рік"
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIH, рішення обласно, ради в.д 17.12.2021 №342-11/2021 Про обласний бюджет на 20 р

7. Мета бюджетної програми 
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахування їх віку та місця проживання _



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Оплата праці з нарахуваннями 38 085 200,00 54 900,00 38 140 100,00
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00
3 Створення належних умов для функціонування закладів 3 015 700,00 193 700,00 3 209 400,00

УСЬОГО 41100 900,00 248 600,00 41 349 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів од. мережа по штатах і контингентах 
учнів

6,00 0,00 6,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу од. штатний розпис 225,10 2,20 227,30

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 17,40 2,80 20,20
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 64,50 8,00 72,50

_ продукту
середньорічна кількість дітей,які отримують позашкільну освіту осіб мережа по штатах і контингентах 

учнів
6 293,00 0,00 6 293,00

кількість гуртків за напрямами діяльності од. мережа по штатах і контингентах 
учнів

360,00 0,00 360,00

ефективності
витрати на 1 дитину,яка отримає позашкільну освіту грн. розрахунок 6 531,20 0,00 6 531,20

якості
відсоток дітей(дівчат/хлопців), охоплених позашкільною освітою, за 

напрямами діяльності гуртків,віком та місцем проживання відс.
мережа по штатах і контингентах 

учнів 94,00 0,00 94,00

відсоток дітей (дівчат/хлопців), які отримали нагороди за напрямами 
діяльності гуртків ----ґ f відс.

------------

мережа по штатах і контингентах 
учнів

71,00 0,00 71,00

Віктор КІМАКОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту 

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового

%
Директор департаменту

з/. Of. 2J22_t
(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

л / . o t e a u *  к і т ______________

0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації_______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

0611091

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1091 0930

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно- 
технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 
коштів місцевого бюджету_____________________________

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 11004 600,00 гривень.

304 359 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 293 355 100,00

0910000000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. №463-ІХ,ЗУ " Про 
професійну (професійно-технічну) освіту" від 10.02.1998pJ\bl03/98-BP, рішення обласної ради від 17.12.2021 №342-11/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік"______________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація права кожного громадянина на отримання професійно-технічної освіти
7. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів



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

1 2 3 4 5
1 Виплата стипендій та надання соціальної допомоги 92 074 400,00 387 500,00 92 461 900,00
2 Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства 65 900,00 29 500,00 95 400,00
3 Оплата праці з нарахуваннями 160 716 500,00 3 734 400,00 164 450 900,00
4 Організація харчування 2 070 700,00 1 794 500,00 3 865 200,00
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 619 000,00 619 000,00

6 Проведення капітального ремонту приміщення,придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 0,00 0,00 0,00

7 Створення належних умов для функціонування закладів 38 427 600,00 4 439 700,00 42 867 300,00
УСЬОГО 293 355 100,00 11 004 600,00 304 359 700,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів од. 14 0,00 14
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 

персоналу од. штатний розпис 113,10 4,50 117,60

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу од. штатний розпис 467,70 9,95 477,65

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 193,80 6,25 200,05
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 337,50 2,50 340,00

всього - середньрічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 1 112,10 23,20 1 135,30
продукту 0,00

середньорічна кількість учнів,осіб осіб розрахунок 4 826 82 4 908
середньорічна кількість молодших бакалаврів осіб розрахунок 115 0 115

середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету осіб статзвітність 4 941 82 5 023
середньорічна кількість дітей-сиріт,які знаходяться на повному 

державному забезпеченні осіб
інформ.навч.закладів

55 0 55

середньорічна кількість дітей-сиріт,які знаходяться під опікою,осіб осіб інформ.навч.закладів 86 0 86

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

при працевлаштуванні
осіб

інформ.навч.закладів
43 0 43

кількість випускників осіб пропозиції до держзамовлення 2 025 25 2 050
кількість випускникіцякі будуть працевлаштовані осіб розрахунок 1 328 24 1 352



Директор департаменту

3 1 0  і■ z a i t І
(Дата погодження)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

п і  № YS  __

0600000

2. 0610000

3. 0611092

ПАСПОРТ
б ю д ж е т н о ї  програми місцевого бюджету на 2022 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації,
-----------------------------------------(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39356695

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адмшістрацй_
1 ' (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

1092 0930

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно- 
технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 
освітньої субвенції      — ■—-—

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

0910000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

43 281 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 43 281 200,00 гривень та

С творення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних
навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці.

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Оплата праці з нарахуваннями 43 281 200,00 0,00 43 281 200,00

УСЬОГО 43 281 200,00 0,00 43 281 200,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів дережа 14,00 0,00 14,00
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного

персоналу У
пфїтаий розпис 189,80 0,00 189,80

продукту //± -------- * - ........... ...................... 1
середньорічна кількість учнів,осіб ? /  0сіб розЬІ^нш л 3 935,00 0,00 3 935,00

ефективноеті Ци  ̂ £ 7 1 \  \ \
витрати на 1 учня ІіЛ І Г>111 / ІкоштоЬбс \\ 10 999,03 0,00 10 999,03-------------------------------------------------------------------------------------------------------- it**-

и •' / >  V Л /

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу) 

Директор департаменту

З / о/ іо/г.

г ------------
< 3 9 3 5 6 6 ^  _ ' Ь ґ '

їЙ [Р А ЇН К -

М.П.
(Дата погодження)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

j / . a id o ii  *  ________________

0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611101 1101 0941

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової перед вищої освіти за 
рахунок коштів місцевого бюджету_________________________

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

0910000000

(код бюджету)

4. О бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 156 822 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 145 958 000,00 гривень та

спеціального фонду- 10 864 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №  2145-VIII, ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. № 463-ІХ, ЗУ "Про фахову  
передвищу освіту від 06.06.2019р. №2745/У1Н, рішення обласної ради від 17.12.2021 № 342-11/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік"___________________________________________________

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми____________________________________________________________________________________________________

№ з/п Ціль державної політики

Реалізація права кожного громадянина на отримання освіти у закладах фахової передвищої освти

7. М ета бю джетної програми
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищ ої освіти

8. Завдання бю джетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти



9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Підготовка кадрів у закладах фахової передвищої освіти 145 958 000,00 10 119 700,00 156 077 700,00

2 Проведення капітального ремонту приміщення,придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 0,00 745 000,00 745 000,00

УСЬОГО 145 958 000,00 10 864 700,00 156 822 700,00

1. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів од. мережа 6,00 0,00 6,00
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 

персоналу
од. штатний розпис 178,05 35,89 213,94

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

од. штатний розпис 78,00 1,00 79,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 169,00 4,50 173,50
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 190,50 4,00 194,50

всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 615,55 45,39 660,94
продукту

середньорічна кількість студентів денної форми навчання осіб інформ.навч.закладів 3 161 356 3 517
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання осіб і нформ. навч. закл ад і в 6 225 231

середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету осіб інформ.навч.закладів 1 644 0 1 644
кількість випускників осіб інформ.навч.закладів 800 81 881

кількість випускників, які будуть працевлаштовані осіб і нформ. навч. закладі в 464 47 511
кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання осіб інформ.навч.закладів 1 014 187 1 201
кількість осіб прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання осіб інформ.навч.закладів 5 127 132

середньорічна кількість пільгових кате осіб і нформ. навч. закладів 183 0 183
ефективності ^

середні витрати на 1 приведе^^^р^бЩ Й ^Н ^О /^ ^ ^  гри. розрахунок 46 087,15 18 700,00
ЯКОСТІ

відсоток студентів, які отримають від^вІ 5̂ ^^докуі\^т^ц^о^зсвіті^ > -Л\ В1ДС- розрахунок 100,00 100,00 100,00
відсоток працевлаштов|нЙх^тацівниі^Л І  / § }  \

---------------------------------------------- І!**' & і-------- Н І Ш  / / / -------і
о  \ \  в іде. розрахунок 58,00 58,00 58,00

Директор департаменту 

ПОГОДЖЕНО: г,
(Назва місцевого фінансового органу)

< Л Н А

(підпис)

(підпис)

Віктор КІМАКОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

з /, о /* гогг *  vs_____________________

2.

3.

0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0611102

ПАСПОРТ
бю дж етної програм и м ісцевого бю дж ету на 2022 рік  

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

1102 0941

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за 
рахунок освітньої субвенції________________________________

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

ЗО 270 100,00 гривень, у тому числі загального фонду ЗО 270 100,00

0910000000

(код бюджету)

гривень та

5. ЕПдстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VIII, ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. № 463-ІХ, ЗУ "Про фахову 
передвищу освіту від 06.06.2019р. №2745/УІІІ, рішення обласної ради від 17.12.2021 №342-11/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік"  ____________________________________

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми______________________________________________________________________________________ _

№ з/п Ціль державної політики

Реалізація права кожного громадянина на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

7. М ета бю джетної програми
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти



9. Напрями використання бюджетних коштів 
t  гривень

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

1 2 3 4 5
і Оплата праці з нарахуваннями ЗО 270 100,00 0,00 30 270 100,00

УСЬОГО ЗО 270 100,00 0,00 ЗО 270 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів од. мережа 6,00 0,00 6,00
середньорічне число посадових окладів (ставо к 

п е р с о н а л у
Ч  од. штатний розпис 134,35 0,00 134,35

Q P n r T ^ j T Q /
продукту / /  V

середньорічна кількість .  ж ш е :  . . інформ.навч.закладів 1 622 0 1 622
ефективності і / .... ......... .............. -

середні витрати на 1 приведе*рго^іЛдента / / »  ш / f t \ ь % ....... ......... розрахунок 18 662,20 0,00 18 662,20

Директор департаменту 

П О Г О Д Ж Е Н О :

(Назва місцевого фінансового органу) 

Директор департаменту

і/.о/.гогг.
(Дата погодження)

м.п.

т

^  <д.  ̂  ___
: N ^ > ^ 3 5 6 6 9 5 * ) §

Д Т 7 7 ^

- ^ 4 ^ 1 3 9 ^
\ *  ГҐ^.О'1

У1ср

(підпис)

Віктор КІМАКОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

з г .о - ґ .Р іП З г м  r s _______________

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611120
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1120 0950
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Підвищення кваліфікацій перепідготовка кадрів закладами 
післядипломної освіти________________________________

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 33 763 200,00 гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду- 680100,00 гривень.

33 083 100,00

0910000000
(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту”, рішення обласної ради від 17.12.2021 №342-11/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік"

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

№з/п Ціль державної політики

Реалізація державної політики у сфері підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Оплата праці з нарахуваннями 29 882 600,00 495 800,00 30 378 400,00
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00
3 Створення належних умов для функціонування закладів 3 200 500,00 184 300,00 3 384 800,00

УСЬОГО 33 083 100,00 680 100,00 33 763 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу од. штатний розпис 70,00 0,00 70,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 16,00 0,00 16,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 34,00 2,50 36,50

кількість закладів од. мережа по штатах і контингентах 
учнів 1,00 0,00 1,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) науково- 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис 30,00 0,00 30,00

1 мережа 0,00 0,00 0,00
6 всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 150,00 4,50 154,50

продукту
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення 

кваліфікації
од. мережа по штатах і контингентах 

учнів
27 390,00 0,00 27 390,00

ефективності
середні витрати на 1 слухача,що підвищить кваліфікацію грн. розрахунок 1 207,85 0,00 1 207,85

якості
відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту 

-------------------------------------------------
відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Віктор КІМАКОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

■ З V S ________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1 . ___________ 0600000___________  Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації________________ ______ 39356695_______
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2 . ___________ 0610000___________  Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації________________ 39356695
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

З 0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності ІН Ш И Ї закладів у сфері освіти 0910000000

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 802 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 642 500,00 гривень та

спеціального фонду- 160 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення обласної ради від 17.12.2021 №342-11/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік"______________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики у сфері діяльності інших закладів у сфе£І освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладі у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Оплата праці з нарахуваннями 6 151 600,00 0,00 6 151 600,00
2 Створення належних умов для функціонування закладів 490 900,00 160 000,00 650 900,00

УСЬОГО 6 642 500,00 160 000,00 6 802 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів од. мережа по штатах і контингентах 
учнів

4 0,00 4,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 38,00 0,00 38,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 2,00 0,00 2,00

продукту
кількісь закладів ,які обслуговує централізована бухгалтерія од. мережа по штатах і контингентах 

учнів 8 0,00 8,00

Директор департаменту 

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу) 

Директор департаменту

ІА С N

(Дата погодження)

м.п. '

Віктор КІМАКОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Qf, № ^5__________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації_______________  ______ 39356695_______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації_______________  ______ 39356695_______
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

______________1142______________  0990___________  Інші програми та заходи у сфері освіти__________________ ______0910000000
(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (К°Д бюджету)

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 049 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 049 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту” від 05.09.2017р. №2145-VIII, рішення обласної ради від 17.12.2021 №342-11/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік”

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Формування та реалізація державної політики з метою здійснення інших програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

1 . 0600000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2 .  0610000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3 .__________  0611142_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення безкоштовним навчанням у професійно-технічних, вищих навчальних 
закладах

149 900,00 0,00 149 900,00

2 Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання 679 000,00 0,00 679 000,00
3 Проведення конкурсів, олімпіад, турнірів, семінарів та інших заходів 3 220 100,00 0,00 3 220 100,00

УСЬОГО 4 049 000,00 0,00 4 049 000,00

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

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

1 2 3 4 5
1 Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки 3 899 100,00 0,00 3 899 100,00

2

Обласна програма підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників бойових дій,осіб,які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісно

149 900,00 0,00 149 900,00

Усього 4 049 000,00 0,00 4 049 000,00

\ оСНА 2
:ВСЬТо/

(підпис)

£ г з г з 9 ' (підпис)

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

_________________ затрат__________________
видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм кошторис 4 049 000,00 4 049 000,00

продукту
кількість стипендіатів

кількість осіб, що навчаються

середня вартість навчання

Директор департаменту 

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

|А \Директор департаменту

(Дата погодження)

Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ефективності
розрахунок 12 491,67

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗУ О/ £_Ogjl № Y-5____________

0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

0613140 3140 1040

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)__________________________

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

463 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 463 000,00

0910000000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення обласної ради від 17.12.2021 №342-11/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

Реалізація державної політики щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки
463 000,00 0,00 463 000,00

УСЬОГО 463 000,00 0,00 463 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
продукту

кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей од. звітність 40,00 0,00 40,00
ефективності

середня вартість однієї путівки на оздоровлення грн. розрахунок 11 575,00 0,00 11 575,00
якості

динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, 
порівняно з минулим роком

відс. розрахунок 21,00 0,00 21,00

Віктор КІМАКОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту 

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

(підпис)

(Дата погодження)

М.П.

(Назва місцевого фінансового 

Директор департаменту



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

,3/  о ї г о г і * № ___________________

і . 0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0615031

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

5031 0810

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 344 800,00 гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду- 325 000,00 гривень.

28 019 800,00

0910000000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, рішення обласної ради від 17.12.2021 №342-11/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

Реалізація державної політики у навчально-тренувальній роботі комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7. Мета бюджетної програми
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства 25 000,00 15 000,00 40 000,00
2 Оплата праці з нарахуваннями 21 538 800,00 0,00 21 538 800,00
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 20 000,00 20 000,00
4 Створення належних умов для функціонування закладів 6 456 000,00 290 000,00 6 746 000,00

УСЬОГО 28 019 800,00 325 000,00 28 344 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі 
їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, од.
од.

мережа по штатах і контингентах 
учнів 2,00 0,00 2,00

у тому числі тренерів, осіб. осіб штатний розпис 63,80 0,00 63,80
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,

грн.
кошторис

28 019 800,00 325 000,00 28 344 800,00

кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,
осіб

штатний розпис
118,80 0,00 118,80

продукту
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб
од.

мережа по штатах і контингентах 
учнів 1 036,00 0,00 1 036,00

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх 

видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у 
регіональних спортивних змаганнях, осіб

осіб

мережа по штатах і контингентах 
учнів

610,00 0,00 610,00

ефективності
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у 

розрахунку на одного учня, грн

грн.

розрахунок

27 046,30 0,00 27 046,30

середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у 
регіональних спортивних змаганнях, грн

грн.

розрахунок

1 361,34 0,00 1 361,34

якості
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / 

кандидатів у майстри спорту України, осіб

відс.

розрахунок

10,00 0,00 10,00



кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСІП, 

КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних 
спортивних змаганнях, осіб

осіб

мережа по штатах і контингентах 
учнів

220,00 0,00 220,00

динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСІП, 

КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, % відс.

розрахунок

86,00 0,00 86,00
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