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УКРАЇНА 
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
29.10.2021 „  706

Про внесення змін до розпорядження 
Печорської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
від 12 лютого 2021 року № 103 
«Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2021 рік», наказ М іністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 
№836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет 

міста Києва на 2021 рік» із змінами та доповненнями:

1. Унести до розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 12 лютого 2021 року № 103 «Про затвердження 

паспортів бюджетних програм на 2021 рік» такі зміни:
1.1. Пункт 1 розпорядження доповнити підпунктами 1.34, 1.35, 1.36, 1.2)7,

1.38 та 1.39.:
«1.34. КПКВ 4511171 Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми "Спроможна школа для кращих результатів (додаток 34).

1.35. КПКВ 4511172 Виконання заходів в рамках реалізації програми 
"Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного

бюджету місцевим бюджетам (додаток 35).
1.36. КПКВ 4511181 Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення



2

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська

школа" (додаток 36).
1.37. КПКВ 451 1182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

(додаток 37).
1.38. КПКВ 4511191 Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з 
гострою респіраторною хворобою СОУЮ -19, спричиненою коронавірусом 
8АЯ8-СоУ-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної 

середньої освіти (додаток 38).
1.39. КПКВ 4516083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщ ень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (додаток 39).

1.2. Затвердити у повій редакції паспорти бюджетних програм на 2021 рік 
за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2021 рік для 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підпункти 1.1, 1.2, 
1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.14, 1.17, 1.18, 1.23, 1.24 та 1.25 пункту 1.:

1.1. КПКВ 4510160 Керівництво і управління Печерською районною в 
місті Києві державною адміністрацією (додаток 1).

1.2. КПКВ 4511010 Надання дош кільної освіти (додаток 2),
1.3. КПКВ 4511021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (додаток 3).
1.5. КПКВ 4511070 Надання позаш кільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (додаток 5).
1.6. КПКВ 4511080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 

(додаток 6).
1.7. КПКВ 4511141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти (додаток 7).
1.9. КПКВ 4511151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів за рахунок коштїв місцевого бюджету (додаток 9).
1.14. КПКВ 4513132 Утримання клубів для підлітків за місцем 

проживання (додаток 14).
1.17. КПКВ 4513242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення (додаток 17).
1.18. КПКВ 4514030 Забезпечення діяльності бібліотек (додаток 18).



1.23. КПКВ 4516011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового

фонду (додаток 23).
1.24. КПКВ 4516015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації

ліфтів (додаток 24).
1.25. КПКВ 4516030 Організація благоустрою населених пунктів

(додаток 25)».

Наталія КОНДРАШ ОВА



Додаток 1 
■■ Затверджено

В ід д іл

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Розпорядженням Печерської районної 
в місті Києві державної адм іністрації

Т 2 & У 0 . 2 . С > 2 - /

4500000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна е місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

4510000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

4510160
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого Бюджету)

0160
(код Тилової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0111
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Керівництво і управління Печорською районною  
в місті Києві державною адміністрацією

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 912 662 гривень, у тому числі загального фонду - 105 284 662 гривень та спеціального фонду - 628 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1- Конституція України.
2 Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про державну службу».
4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
5. Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік».
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 На 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із
7. Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».
8. Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 N8 574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради N8 24/24 від 24.12.2020 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»
9. Рішення Київради від 07.10.2021 Гй 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12,2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

змінами та доповненнями).

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

|№ з/п І Цілі державної політики

З[Забезпечення виконавчої впади на території Печерського району

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у 

сфері державного управління.
102 734 662 228 000 102 962 662

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 2 550 000 2 550 000
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (придбання основного капіталу) 400 000 400 000

Усього 105 284 662 628 000 105 912 662

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

N9 з/п Найменування місцевої / регіональної прог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N8 з/п П о ка зн и ки О д и н и ц я
и и іл іо у

Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
1 затрат

кількість штатних одиниць і од. |штатний розпис | 345| | 345
2 продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од Звітність установ 186 517 186 517
Кількість прийнятих нормативно-правових актів ОД. Звітність установ 2 2

3 ефективності
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. Розрахунок 540,63 540,63
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од Розрахунок 0,006 0.006
Витрати на утримання однієї штатної одиниці ГРН. Розрахунок 305 172,93 660,87 305 833,8

2 Забезпечення збереження енергоресурсів,
1 затрат

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на 
оплату: ГРН. Звітність установ 2 550 000 2 550 000

Теплопостачання ГРН. Звітність установ 1 560 410 1 560 410
Водопостачання ГРН. Звітність установ 87 525 67 525
Електроенергії ГРН. Звітність установ 828 275 828 275
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг ГРН. Звітність установ 73 790 73 790
загальна площа приміщень кв . м. Звітність установ 6 851,000 6 851,000
опалювальна площа приміщень кв . м. Звітність установ 5 812,700 5 812,700

2 продукту
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: о д Звітність установ
Т еплопостачання тис.Ґкал Звітність установ 0,61 0,61
Водопостачання ТИС.КУБ.М Звітність установ 2,689 2,689
Електроенергії тис.кВт.год Звітність установ 255,595 255,595

3 ефективності
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: о д . Розрахунок
Теплопостачання ГКАЛ Розрахунок 0,105 0.105



Водопостачання КУБ.М. Розрахунок 0,392 0,392
Електроенергії КВТ.ГОД Розрахунок 37,308 37,308

4 ЯКОСТІ
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі ВІДС Розрахунок 1 1
Теплопостачання ВІДС. Розрахунок 1 1
Водопостачання відс Розрахунок 1 1
Електроенергії ВІДС. Розрахунок 1 1
Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що 
приводять до збереження та економії 
■ у. ■: ' . і .■

ГРН Розрахунок 18 676,55 1В 676,55

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
1 затрат

варлсть придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. [кошторис І | 400 000І 400 000
2 продукту

кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування І ОД [Звітність установ І І 1| 1
3 ефективності

середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів 
довгострокового користування ГРН. Розрахунок 400 000 400 000

Заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації ОЛЕНА ІЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



Vл и )Д С Т І

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Додаток 2 
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації _

^ 2 9 / 0  2 . 0 2 - /  * *

4500000
(код Профамної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

4510000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 37401206
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

4511010
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1010
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0910
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти 26000000000
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 225 227 101 гривень, у тому числі загального фонду - 189 098 348 гривень та спеціального фонду - 36 128 753 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 07 2001 N2 2628-ІІІ зі змінами та доповненнями; Закон України «Про осаіту» від 05.09.2017 ІЦо2145-VI11 зі змінами та 
доповненнями, Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення КМР «Про затвердження Порядку 
здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369У5433, Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської 
комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» від 24.12.2020 № 24/24, Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 «Про внесення 
змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24.12.2020 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»,

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

|№ з/п Цілі державної політики
і Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

|№  з/п | Завдання П



1
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної 
громади міста Києва

2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

3
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної
забезпеченості

4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5 Забеспечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об’єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

М2 3/П Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового 
фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної 
освіти тештооіальноі громади міста Києва

145 719 900 145 719 900

2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної 
освіти територіальної громади міста Києва

20 637 643 20 637 643

3 Забеспечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок 
видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти

34 422 564 4 406 557 38 829 121

4
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти 
компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового 
Фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

Є 955 8Э4 8 955 884

5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 1 450 000 1 450 000
6 Проведення хапітального ремонту приміщень та інших об'єктів 9 634 553 9 634 553

Усього 189 098 348 36 128 753 225 227 101

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 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" 180 014 784 23 918 700 203 933 484

Усього 180 014 784 23 918 700 203 933 484

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П о ка зн и ки О д и н и ц я Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на 
громади міста Києва

основі базо вого фінансового нормативу бюджет ної забезпеченості в комунальних закладах дош кільної освіти територіальної

1 затрат
обсяг видатків за формульним розрахунком ГРН. Рішення 145 719 900 145 719 900
кількість закладів дошкільної освіти ОД, Звітність установ 27 27

к іл ь к іс т ь  г р у п од . Звітність установ 127 127

всього -  середньорічна кількість ставок (штатних одиниць^ ОД Звітність установ 921,42 921,42

всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ Звітність установ 880 880
- жінок ОСІБ Звітність установ 810 810
- Ч О Л О В ІК ІВ ОСІБ Звітність установ 70 70

2 продукту
кількість дітей від 0 до 6 років ОСІБ Звітність установ 7 950 7 950

контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків 
на дошкільну освіту, з них: ОСІБ Звітність установ 2 592 2 592

- діти раннього віку, у тому числі ОСІБ Звітність установ 429 429
- групах загального розвитку ОСІБ Звітність установ 383 383

- санаторних групах ОСІБ Звітність установ 36 36



- спеціальних групах ОСІБ Звітність установ 10 10

- діти передшкільного и ік у .  у тому Ч И С Л І ОСІБ З вітність установ 2 163 2 163

- групах загального розвитку ОСІБ Звітність установ 1 794 1 794

- санаторних групах
- спеціальних групах

ОСІБ
ОСІБ

Звітність установ 155
214

155
214

3 ефективності
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них: ГРН. Розрахунок 4 665 4 685

- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у: ГРН Розрахунок 5 240 5 240

- групах загального розвитку ГРН. Розрахунок 4 643 4 843

- санаторних групах ГРН. Розрахунок 6 296 6 296

- спеціальних групах ГРН. Розрахунок 10 655 10 655

ГРН. 4 602 4 602

-  групах загального розвитку ГРН. Розрахунок 4 036 4 036

- санаторних групах ГРН. Розрахунок 5 247 5 247

- спеціальних групах ГРН. Розрахунок 8 879 8 879

діто-дні відвідування ДНІВ Розрахунок 311 040 311 040 
21

4
середня наповнюваність груп 
якості

ОСІБ Розрахунок

рівень охоплення дітей ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ ВІДС. Розрахунок 33,7 33,7

динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року ВІДС Розрахунок 98 98

2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних заклада X дошкільно і освіти територіальної громади міста Києва

1 затрат ----------------- -----------------------------------------
обсяг видатків ня оппя-п/уяпиииянна І ГРН І Звітність х/ л т я н п й  І І ----- 20 5 3 / Ь4_3]-----------------------------------ао/ оно

2 продукту
2 679 2 679

середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:
-  Д ІВ Ч И Н КИ

ОСІБ
ОСІБ

Звітність установ 
Звітність установ 1 313 1 313

- хлопчики ОСІБ Звітність установ 1 366 1 366

3 ефективності
середні витрати на 1 дитину в рік ГРН. Розрахунок 7 703,49 7 703,49 

321 480

4
діто-дні харчування
Я К О С Т І

ГРН. Розрахунок

рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що 
відвідують комунальні заклади дошкільної освіти в ід с . Розрахунок 100 100

100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року 
кількість днів харчування

ВІДС.
ДНІВ

Розрахунок
Розрахунок 120 120

3 Забеспечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти іа рахунок вікдатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти

1 затрат
38 829 121

обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти 
в т.ч за рахунок цільового фонду, з них 
- розширення мережі

ГРН.
ГРН.

З вітність установ_____________________
Звітність установ 
Звітність установ

34 422 564 
25 339 000 

7 965 900

25 339 000 
7 965 900

- поточні ремонти
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з

ГРН.

ГРН.

Звітність установ_____________________

Звітність установ

5 273 100 

11 564 200

5 273 100 

11 564 200

- придбання обладнання, предметів та матеріалів ГРН. Звітність установ 535 800 535 800 
13 490 121

2
інші видатки 
продукту

ГРН. Звітність установ 9 083 564

2 080
площа, яка потребує ремонту
площа, на якій буде проведено поточний ремонт

М К 8

м .кв .
Звітність установ 
Звітність установ

2 080 
1 680 1 680

кількість дітей (розширення мережі), з них: ОСІБ
ОСІБ

Звітність установ 87
42

87
42

- хлопчики ОСІБ
ОСІБ

Звітність установ 45 
1 982

45 
1 982

- дівчинки ОСІБ Звітність установ_____________________ 991 991
991

- хлопчики ОСІБ
о д .

Звітність установ 
Звітність установ 27 27

3 ефективності
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них: | ГРН. |Розрахунок і 7 630| ------------------------------------ 1--------------------------------



Забезпечення надання приватном у або корпоративном у закладу д о ш кіл ьн о ї осв іти  ком пенсац ії за надання осв ітньо ї послуги  д ити н і 
бю джетної забезпеченості

д о ш кіл ь н о го  л іку  в р о зм ір і б а зо во го  ф інансового  норм ативу



Кількість Інших ОЙ ектів, де проведено капітальнийкаптт .і.... _   ‘[капітальний ремонт фасаду
ефективності

ОД
м к в

Звітність установ
ІЗвітність установ'

середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м площі
ГР ГЮ / іи і ОІІТПЛТ.. 1 ‘ ^■ * ■  —.... 1 ■ ПО. ГУ|. Ні И 1 І І у
середні витрати на провед^ я  капітального ремонту одиниці ж іиих лбТктів"
Середні ВИТОатИ НЯ ппппопаши.-,      _ ------------------------------------_    ~ ----—____   у у у щ у і ч у  У Д П П ІП Ц І ІП Щ И Д  Ц Ц С К Т

[_рредні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м площі

ГРН
ГРН
ГРН.

Розрахунок
І Розрахунок"
Розрахунок

1651

4 641 
З 188 027 

і о. /

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що 
потребувала капітального ремонту
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів
О ІЯ РН К  п и іг п и а и и п     -*■ ----------------------------------[рівень виконання робіт з капітального ремонту 1  і
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході 
капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії 
енергоресурсів (води, тепла, енергії тошо)

ВЩС.

_вщ с_
В|ДС

ГРН

Розрахунок

Розрахунок
Розрахунок

Розрахунок

17

253

__ 2
165

4 841
З 188 027 

9 627

- Ц
т л

253

Заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури
та спорту фінансового управління _ ,
Печерської районної в місті Києві Г/ / , /
державної адміністрації /

ОЛЕНА Щ ЕН КО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Додаток З 
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації -

від 2  , / о  £  О  2 у

4500000
(код Профамної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 37401206

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

4510000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

4511021
(код Профамної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1021
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0921
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти_____________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою профамною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 392 298 276 гривень, у тому числі загального фонду - 366 542 662 гривень та спеціального фонду - 25 755 614 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІУ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі 
змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих ^
закладах” від 22.11.2004 N5 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 
26.08 2014 № 836; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Рішення Київської міської ради «Про 
бюджет міста Києва на 2021 рік» від 24 12.2020 № 24/24, Рішення Київської міської ради від 07.10 2021 №2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської м і с ь к о ї  ради № 24/24 від 24.12.2020 «Про бюджет 
міста Києва на 2021 рік».

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

№ з/п
1 Забезпечення надання послуг закладами загальної' середньої освіти

Ц і л і  д о р ж а н н о ї  п о л іт и к и

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти, в денних загальноосвітніх закладах

■;'; • ;
8. Завдання бюджетної програми



Ns з/п
1
2

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти_____________________________________________________________ _________________________________________________________
Забезпечення збереження енергоресурсів -------------------------------

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування -------------------------------
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів ____________________________________ ______

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

Ns з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти 322 439 050 10 736 700 333 175 760
2 Забезпечення збереження енергоресурсів 44 103 612 640 000 44 743 612

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 6 212 266 6 212 266
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів 8 166 648 8 166 648

Усього 366 542 662 25 755 614 392 298 276

10. Перепік місцевих І регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Ns з/п Найменування місцевої / регіональної прОґ£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5

1 7 950 500 11 735 400 19 685 900

Усього 7 950 500 11 735 400 19 685 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П о ка з н и ки О д и н и ц я Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

7
1

1
2

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої с
3

світи
4 5

1 затпят ------ ----------------------
од . 24 24

ОД 575 575

середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати ОД. Звітність установ 323.5 323,5

середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу ОД Звітність установ 1 475.97 1 475,97

о д Звітність установ 186 186

середньорічна кількість штатних одиниць робітників ОД. Звітність установ 531 531

всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) о д Звітність установ_____________________ 2 516.47 2 516.47 
2 032

всього середньорічна кількість працівників, з них:_____________________________
- жінок

ОСІБ
ОСІБ

Звітність установ_____________________
Звітність установ

2 032 
1 730 1 730

- чоловіків ОСІБ Звітність установ 302
2 продукту

середньорічна кількість учнів, з них: ОСІБ Звітність установ_____________________ 14 623 14 623 
7 425

- дівчата
- хлопці

ОСІБ
ОСІБ

Звітність установ_____________________
Звітність установ_____________________

7 425 
7 196 7 198

3 ефективності
середні витрати на 1 учня, з них: ГРН. Розрахунок 22 050 ' 729 22 779

- на 1 дівчину ГРН. Розрахунок 22 050 729 22 779

- на 1 хлопця ГРН. Розрахунок 22 050 729
2 193 450

діто-дні відвідування 
середня наповнюваність класів

ДНІВ
ОСІБ

Звітність установ_____________________
Розрахунок

2 193 450 
26 26

ОСІБ Розрахунок 10
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня КВ М. Розрахунок 10 10

4 якості
ДНІВ 150

відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та 
достатньому рівнях

ВІДС- Розрахунок 81,5 81.5



рівень комп'ютеризації навчального процесу» кількість комп'ютерів на 100 
учнів ОД. Розрахунок 8 8

частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету ВІДС. Розрахунок 91,7 91,7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів
1 затрат

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на 
оплату:

ГРН. Звітність установ 44 103 612 640 000 44 743 612

теплопостачання ГРН. Звітність установ 31 244 912 500 000 31 744 912
водопостачання ГРН. Звітність установ 2 787 800 40 000 2 827 800
електроенергії ГРН. Звітність установ 8 619 700 100 000 8 719 700
природиього газу ГРН. Звітність установ 7 900 7 900
оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг ГРН. Звітність установ 1 443 300 1 443 300
загальна площа приміщень КВ. М. Звітність установ 145 831,6 145 831.6
опалювальна площа приміщень КВ М. Звітність установ 139 704,64 139 704,64

2 продукту
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: о д . Звітність установ
теплопостачання ТИС ГКАЛ Розрахунок 14,434 14.434
водопостачання ТИС. КУБ. М Розрахунок 101,929 101.929
електроенергії тис.кВт.год Розрахунок 2 826.14 2 826,14
природнього газу ТИС.КУБ.М Звітність установ 0,934 0.934

3 ефективності
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ОД. Розрахунок
теплопостачання ГКАЛ Розрахунок 0,103 0,103
водопостачання КУБ.М. Розрахунок 0,699 0,699
електроенергії КВТ ГОД Розрахунок 19,38 19,38
природнього газу КУБ.М. Розрахунок 0,007 0,007

4 якості
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ОД Розрахунок 1 1
- теплопостачання ВІДС Розрахунок 1 1
- водопостачання ВІДС. Розрахунок 1 1
- електроенергії ВІДС. Розрахунок 1 1
- природнього газу ВІДС. Розрахунок 1 1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що 
приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, 
електооенеогії тощо) всього

ГРН. Розрахунок 354 819 354 819

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
1 затрат

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового
користування (V розрізі їх видів)

ГРН. Звітність установ 6 212 266 6 212 266

оргтехніка ГРН Звітність установ 3 237 079 3 237 079
ІНШІ ГРН. Звітність установ 2 975 187 2 975 187

2 продукту
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально- 
технічної бази ОД. Звітність установ 24 24

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у 
розрізі їх видів) о д Звітність установ 138 138

оргтехніка ОД. Звітність установ 129 129
ІНШІ ОД Звітність установ 9 9

3 ефективності
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки ГРН. Розрахунок 25 094 25 094
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) ГРН. Розрахунок 330 576 330 576

4 якості
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної 
бази, порівняно з мину

ВІДС. Розрахунок 100 100

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком ВІДС. Розрахунок 15 15
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
1 затрат

обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН. Звітність установ 8 166 648 8 166 648
- капітальний ремонт місць загального користування ГРН. Звітність установ 849 400 849 400



- капітальний ремонт інших приміщень ГРН Звітність установ 1 497 448 1 497 448

- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків ГРН Звітність установ 3 600 000 3 600 000

- капітальний ремонт інших об’єктів ГРН Звітність установ 2 219 800 2 219 800

загальна площа приміщень установ (закладів) м .кв Звітність установ 148 833 148 633

площа, яка потребує капітального ремонту М КВ Звітність установ 18 820 18 820

2 продукту
кількість установ (закладів), н яких проведено капітальний ремонт од. Звітність установ 7 7

площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них- М.КВ Звітність установ 2 058,2 2 058,2

капітальний ремонт місць загального користування КВ. м Звітність установ 416 416

капітальний ремонт інших приміщень кв . м. Звітність установ 524.2 524,2

капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків кв . м Звітність установ 1 118 1 116

кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт од Звітність установ 2 2

3 ефективності
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального 
користування 1кв. м. площі ГРН Розрахунок 2 042 2 042

середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та 
спортивних майданчиків 1 кв м площі ГРН Розрахунок 3 220 3 220

середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. 
площі ГРН Розрахунок 2 857 2 857

середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів ГРН Розрахунок 1 109 900 1 109 900

4 якості
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що 
потребувала капітального ремонту ВІДС. Розрахунок 11 11

рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об’єктів ВІДС Розрахунок 8 8

рівень виконання робіт з капітального ремонту ВІДС. Розрахунок 22 22

Заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації ОЛЕНА ІЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Додаток 5 
Затверджено
Розпорядженням Печерськоі районної 
в місті Києві державної адміністрації' С

від 2 ^ ,  Ю . £ < £ > 2 - /  * *

4500000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

37401206
(код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4510000______   Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код Програмної (найменування відповідального виконавця)

4511070
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1070 0960
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання позаш кільно ї о св іти  закладами 
позаш кіл ьно ї освіти, заходи із позаш кіл ьно ї 
роботи з д ітьм и________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 262 510 гривень, у тому числі загального фонду - 22 664 910 гривень та спеціального фонду - 5 597 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09,2017 № 2145Л/ІІ, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1641-111 зі змінами та доповненнями, Наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами,
Рішення Київської міської ради від 18.12,2016 № 467/6516 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 
2021 рік» від 24 12,2020 № 24/24, Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24,12.2020 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

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

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

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

8 Завдання бюджетної програми

N9 з/я Завдання
1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2 Забезпечення збереження енергоресурсів
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування



4 [Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти 22 011 210 22 011 210
2 Забезпечення збереження енергоресурсів 653 700 653 700
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 342 000 342 000
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об’єктів 5 255 600 5 255 600

Усього 22 664 910 5 597 600 28 262 510

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 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва , 2019-2023 роки" 439 600 5 255 600 ~695 200

Усього 439 600 5 255 600 5 695 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п П о казн и ки О д и ни ц я Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7

1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання поз ашкільної ос віти
1 затрат

кількість закладів од . Звітність установ 2 2

середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу о д Звітність установ 68,5 68,5

середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати
ОД. Звітність установ 36,58 36,58

віднесених до педагогічного персоналу
середньорічна кількість штатних одиниць спеціапістів о д Звітність установ 9 9

середньорічна кількість штатних одиниць робітників о д . Звітність установ 21.5 21,5

всього -  середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) о д . Звітність установ 135,58 135,58

всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ Звітність установ 120 120

- жінок ОСІБ Звітність установ 92 92

- чоловіків ОСІБ Звітність установ 28 28

2 продукту
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: ОСІБ Звітність установ 3 234 3 234

- дівчата ОСІБ Звітність установ 2 357 2 357

- хлопці ОСІБ Звітність установ 877 877

у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків: ОСІБ Звітність установ 3 234 3 234

- художньо-естетичний, в них: ОСІБ Звітність установ 3 154 3 154

- дівчата ОСІБ Звітність установ 2 318 2 318

- хлопці ОСІБ Звітність установ 836 836

- фізкультурно-спортивний, в них: ОСІБ Звітність установ 80 80

- дівчата ОСІБ Звітність установ 39 39

- хлопці ОСІБ Звітність установ 41 41

кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності: о д . Звітність установ 232 232

- художньо-естетичнии ОД. Звітність установ 228 228

- фізкультурно-спортивний ОД. Звітність установ 4 4

3 ефективності
середні витрати на 1 дитину, з них: ГРН. Розрахунок 6 806 6 806

- на 1 дівчину ГРН Розрахунок 6 806 Є 806

- на 1 хлопця ГРН, Розрахунок 6 806 6 806

середня наповнюваність груп ОСІБ Розрахунок 14 14

4 ЯКОСТІ
рівень охоплення дітей позашкільною освітою ВІДС. ІРозрахунок 2 2 1 [ 22



динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року ВІДС. Розрахунок 100 100
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету ВІДС. Розрахунок 100 100

2 Забезпечення збереження енергоресурсів
1 затрат

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на 
оплату: ГРН. Звітність установ 653 700 653 700

теплопостачання ГРН. Звітність установ 491 800 491 800
водопостачання ГРН. Звітність установ 27 200 27 200
електроенергії ГРН. Звітність установ 105 900 105 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг ГРН Звітність установ 28 800 28 800
загальна площа приміщень КВ. м. Звітність установ 2 712 2 712
опалювальна площа приміщень КВ. м. Звітність установ 2712 2 712

2 продукту
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, е тому числі: од. Звітність установ
теплопостачання ТИС. ГКАЛ Звітність установ 0,251 0,251
водопостачання ТИС. КУБ.М Звітність установ 0.996 0,996
електроенергії тис.кВт.год Звітність установ 34,734 34,734

3 еф ективності
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од
теплопостачання ГКАЛ Розрахунок 0,092 0,092
водопостачання КУБ.М. Розрахунок 0,367 0,367
електроенергії КВТ.ГОД Розрахунок 12,807 12.807

4 якості
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: од Розрахунок
- теплопостачання ВІДС. Розрахунок 1 1
- водопостачання ВІДС. Розрахунок 1 1
- електроенергії ВІДС. Розрахунок 1 1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що 
приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, 
Електроенергії ТОЩО) ВСЬОГО

ГРН. Розрахунок 5 506 5 506

3 Придбання обладнання та предметів д о в го стр о ко во го  користування
1 затрат

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування (у розрізі їх видів)

ГРН. Звітність установ 342 000 342 000

оргтехніка ГРН Звітність установ 246 000 246 000
побутова техніка ГРН. Звітність установ 96 000 96 000

2 продукту
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально- 
технічної бази од. Звітність установ 2 2

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у 
розрізі їх видів) ОД. Звітність установ 12 12

оргтехніка од Звітність установ 9 9
побутова техніка Од Звітність установ 3 3

3 ефективності
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки ГРН. Розрахунок 27 333 27 333
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки ГРН. Розрахунок 32 000 32 000

4 якості
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної 
бази, порівняно з минулим роком ВІДС. Розрахунок 100 100

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком ВІДС. Розрахунок 100 100
4 Проведення капітального ремонту прим іщ ень та інш их об 'єкт ів
1 затрат

обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН. Звітність установ 5 255 600 5 255 600
- капітальний ремонт інших об'єктів ГРН. Звітність установ 5 255 600 5 255 600

загальна площа приміщень установ (закладів) м.кв. Звггність установ 2 712 2 712
площа, яка потребує капітального ремонту М КВ Звітність установ 3 300 3 300

2 продукту
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт од Звітність установ 1 1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: М.КВ. Звітність установ 1 890 1 890

і! ■ г



кількість інших об єктів де проведено капітальний ремонт ОД Звітність установ “ 1 1 1
3 ефективності

середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів ГРН Розрахунок 5 255 600 5 255 600
4 якості -------------------------------------- '------------------------------------------ '---------------------------------------------

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що 
потребувала капітального ремонту ВІДС Розрахунок 57 57

рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів ВІДС Розрахунок 50 50
обсяг річної економи бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході 
капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії 
.енергоресурсів (ВОДИ, тепла .енергії тошо)

ГРН. Розрахунок 329 329

Заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печорської районної в місті Києві 
державної адміністрації ОЛЕНА ІЩЕНКО



ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

а  і

Додаток 6 
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації ,

2 0 2 - /  V

 4500000______   Печорська районна в місті Києві державна адміністрація____________________________  __________ 37401206
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (К0Д 33 ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4510000______   Печорська районна в місті Києві державна адміністрація
(код Програмної (найменування відповідального виконавця)

4511080
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1080 0960
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами________________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 970 360 гривень, у тому числі загального фонду - 84 089 260 гривень та спеціального фонду - 22 881 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України 
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 N0 1841-111
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08,2014 р. № 836 
Міська цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518, із змінами від 31.01.2019 № 5/6661 
Рішення Київська'! міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Киева на 2021 рік».
Рішення Київської міської Ради від 07.10.2021 N8 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської Ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

З|№  з/п Цілі державної політики
1 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми



N4 з/П Завдання

1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2 Забезпечення збереження енергоресурсів
3 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого 
мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) 
та дівчатками (жінками)

82 294 060 10 066 600 92 360 660

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 1 795 200 114 500 1 909 700
3 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання 12 700 000 12 700 000

Усього 84 089 260 22 881 100 106 970 360

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

N4 з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки" 570 000 13 226 700 13 796 700

Усього 570 000 13 226 700 13 796 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п П о ка зн и ки О д и н и ц я Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічноїосвіти з обра 
(жінками)

зотворчого кмистецтва та художнього промислу з врахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками

1 затрат
кількість установ -  всього од. Звітність установ 5 5

музичних ШКІЛ ОД. Звітність установ 5 5

кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього ОСІБ Звітність установ 339 112 451
з них жінок ОСІБ Звітність установ 236 91 327
- ЧОЛОВІКІВ ОСІБ Звітність установ 103 21 124

- педперсоналу ОСІБ Звітність установ 276 110 386
з них жінок ОСІБ Звітність установ 215 91 306
середнє число окладів (ставок) -  всього од. Звітність установ 415,92 58 473,92

- педперсоналу ОД- Звітність установ 352,42 56,5 408,92
-  Ч О Л О В ІК ІВ ОСІБ Звітність установ 61 19 80

кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо) од. Звітність установ 45 5 50

к іл ь к іс т ь  класів од. Звітність установ 299 72 371

кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт ОД. Звітність установ 3 3

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без 
комунальних послуг) ГРН Звітність установ 82 294 060 10 066 600 92 360 660

у тому числі батьківська плата ГРН. Звітність установ 4 538 400 4 538 400

у тому числі плата в класах самоокупності ГРН. Звітність установ 5 505 3001 5 505 300
2 продукту

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, 
-  всього ОСІБ Звітність установ 1 776 269 2 065

в тому числі дівчат ОСІБ Звітність установ 1 116 176 1 292

в тому числі хлопці ОСІБ Звітність установ 660 113 773

середня кількість учнів в класах самоокупності ОСІБ Звітність установ 289 289

в тому числі дівчат ОСІБ Звітність установ 176 176



в тому числі хлопці ОСІБ Звітність установ 113 113
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання ОСІБ Звітність установ 340 340

3 ефективності
чисельність учнів на одну педагогічну ставку ОСІБ Розрахунок 5 5 5
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного 
виховання ГРИ. Розрахунок 46 337 5 822 44 727

за рахунок батьківської плати ГРН Розрахунок 3 161 3 161
за рахунок самоокупності грн Розрахунок 19 050 19 050

4 ЯКОСТІ
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного 
виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника 
попереднього періоду..

відс. Розрахунок 100 100 100

з них дівчат ВІДС. Розрахунок 100 100 100
з них хлопці ВІДС Розрахунок 100 100 100

відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на 
отримання освіти у школах естетичного виховання ВІДС. Розрахунок 10,9 10,9

динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим 
роком ВІДС. Розрахунок 100 100

динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівння з минулим 
роком ВІДС. Розрахунок 100 100

рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою ВІДС. Розрахунок 12,1 2 14.1

частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт ВІДС Розрахунок 60 60
2 Забезпечення збереження енергоресурсів
1 затрат

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на 
оплату: ГРН. Звітність установ 1 795 200 114 500 1 909 700

теплопостачання ГРН. Звітність установ 1 465 300 39 300 1 505 600
водопостачання ГРН. Звітність установ 77 700 19 600 97 300
електроенергії ГРН. Звітність установ 237 700 55 100 292 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг ГРН. Звітність установ 14 000 14 000
загальна площа приміщень кв. м Звітність установ Є 306,3 6 306,3
опалювальна площа приміщень кв м Звітність установ 6 306,3 6 306.3

2 продукту
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі од. Звітність установ
теплопостачання ТИС ГКАЛ Звітність установ 0,675 0,675
водопостачання ТИС.КУБ.М Звітність установ 2,842 2,342

електроенергії тисяч 
кВт. годин

Звітність установ 67,925 67,925

3 ефективності
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од. Розрахунок
теплопостачання ГКАЛ Розрахунок 0,107 0,107
водопостачання КУБ.М. Розрахунок 0,451 0,451
електроенергії КВТ.ГОД Розрахунок 10,771 10 771

4 якості
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі ОД. Розрахунок
- теплопостачання ВІДС. Розрахунок 1 1
- водопостачання ВІДС. Розрахунок 1 1
- електроенергії ВІДС Розрахунок 1 1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої вщ проведення заходів, що 
приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла 
електроенергії тошр) всього

ГРН. Розрахунок 17 952 17 952

3 Проведення капітального ремонту в ш колах естетичного  виховання
1 затрат

обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них: ГРН. Звітність установ 12 700 000 12 700 000
капгтзльнии ремонт приміщень ГРН. Звітність установ 12 700 00С 12 700 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту од. Звітність установ 4 4
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: м.кв. Звітність установ 1 82С 1 320
капітального ремонту приміщень м.кв Звітність установ 1 82С 1 820

2 продукту



площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них. М.КВ. Звітність установ 1 348,5 1 348,5

капітального ремонту приміщень М КВ Звітність установ 1 348,5 1 348,5

кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт од Звітність установ 2 2

3 ефективності
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м площі | грн ІРозрахунок | ! 9 41 в | 9 416

4 якості
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, 
що потребують ремонту

ВіДС. Розрахунок 50 50

відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту ВІДС Розрахунок 74 74

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході 
капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії 
енеогооесуосів їводи, тепла, електооенеогії тощо)

ГРН Розрахунок 4 063 4 063

наступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації С / .  ОЛЕНА ІЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Додаток 7 
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації
від2 &  /0  2 -0 2./ V  / < 2  6

37401206
(код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4500000______   Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету}

37401206
(код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4510000______   Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код Програмної (найменування відповідального виконавця)

3. 4511141
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1141 0990
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти_____________________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класиф ікацією  видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - ■ 16 564 400 гривень, у тому числі загального фонду - 16 341 400 гривень та спеціального фонду - 243 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України
Закон України від 16.01.2020 №463-ІХ «Про повну загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи М іністерства освіти УРСР»; 
Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 «Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та  інших закладів освіти»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» від 24.12.2020 N9 24/24;

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №273.1/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24.12.2020 «Про бю дж ет міста Києва на 2021 рік»

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

[~№ з/л Цілі державної політики
п

I 1 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
1 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку ф інансово-господарської діяльності закладів освіти
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4 Забезпечення збереження енергоресурсів
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N5 з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний ф онд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку ф інансово-господарської діяльності закладів 
освіти

11 422 600 11 422 600

2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування 2 464 300 2 464 300

3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та 
здобувачів початкової освіти

2 044 800 2 044 800

4 Забезпечення збереження енергоресурсів 409 700 409 700
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 243 000 243 000

Усього 16 341 400 243 000 16 584 400

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

№ з/п Найменування місцевої 1 регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
5 -------

Усього □

11 Результативні показники бюджетної програми

N9 з/п Показники Одиниця 
_  ДШМіШДІ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

7

1 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку Ф інансово-господарської діяітьності закЛ'ш ів  освіти
1 затрат

кількість централізованих бухгалтерій о д . Звітність устаноа 1 1

середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів о д . Звітність установ 40 40

всього -  середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) о д . Звітність установ 40 40

всього середньорічна кількість працівників, з них.' ОСІБ Звітність установ 40 40

- ЖІНОК ОСІБ Звітність установ 35 35

- чоловіків ОСІБ Звітність установ 5 5

2 продукту
кількість особових рахунків ОД Звітність установ 2 400 2 400

кількість складених звітів ОД. Звітність установ 112 112

кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія о д . Звітність установ 70 70

3 ефективності
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця о д . Розрахунок 60 60

кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця о д . Розрахунок 2 2

2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського об ГПУГОВУНЛННЯ ----------------
1 затрат -.ч <

кількість груп централізованого господарського обслуговування о д Звітність установ 1 1

середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів о д Звітність установ 11 11

середньорічна кількість штатних одиниць робітників о д Звітність установ 2 2І



всього -  середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од . Звітність установ 13 13
всього середньорічна кількість працівників, з них: од . Звітність установ 13 13
- ЖІНОК о д Звітність установ 4 4
- ЧОЛОВІКІВ ОД Звітність установ 9 9

2 продукту
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого 
господарського обслуговування од . Звітність установ 57 57

3 ефективності
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця І ОД, (Розрахунок І 4 ] І 4

3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
1 затрат

середньорічне число ставок (штатних одиниць) о д Звітність установ 8 8

кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним 
пунктом од . Звітність установ 22 22

2 продукту
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами | ОД, |Звітність установ | 5 9501 ( 5 95и

3 ефективності
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда | ГРН. ІРозрзхунок І 344| І 344

4 Забезпечення збереження енергоресурсів
1 затрат

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на 
оплату: ГРН Звітність установ 409 700 409 700

теплопостачання ГРН, Звітність установ 214 100 214 100

водопостачання ГРН. Звітність установ 31 800 31 ВОО
електроенергії ГРН Звітність установ 147 600 147 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг ГРН Звітність установ 16 200 16 200
загальна площа приміщень кв . м. Звітність установ 767,1 767,1

опалювальна площа приміщень кв . м. Звітність установ 715,5 715,5
2 продукту

обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, втом у числі од . Звітність установ
теплопостачання ТИС ГКАЛ Звітність установ 0,105 0,105
водопостачання ТИС.КУБ.М Звітність установ 1,166 1,166

електроенергії тис.кВт.год Звітність установ 4а,397 48,397

3 ефективності
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі ОД. Розрахунок
теплопостачання ГКАЛ Розрахунок 0,147 0,147

водопостачання КУБ.М. Розрахунок 1,52 1,52

електроенергії КВТ.ГОД Розрахунок 63,091 63,091
4 якості

річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі' о д . Розрахунок 1 1

- теплопостачання в щ е. Розрахунок 1 1
- водопостачання в іде . Розрахунок 1 1

- електроенергії в іде . Розрахунок 1 1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що 
приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, 
електроенергії тошо) всього.

ГРН. Розрахунок 3 541 3 541

5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
1 затрат

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування (у розрізі їх видів) ГРН. Звітність установ 243 000 243 000

оргтехніка ГРН Звітність установ 243 00С 243 000

2 продукту
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної 
бази о д . Звітність установ 2

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у 
розрізі їх видів) ОД. Звітність установ с 9

3
оргтехніка
ефективності

о д . Звітність установ
-------------------------------=



середні витрати на придбання одиниці оргтехніки ГРН Розрахунок 1 " 27 000 27 000
4 Я К О С Т І

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної 
бази, в порівняння до попереднього року

В!ДС. Розрахунок 100 100

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком ВІДС Розрахунок 53 53

Заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації / /О С С і  І  О ЛЕН А ІЩ ЕНКОш .

{підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Додаток 9 
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної 
в м і с т і  Києві державної адміністрації , ~ у  у '

2  0 2 . /  у  ^

37401206
(код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4500000______   Печорська районна в місті Києві державна адміністрація
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4510000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

4511151
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1151
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0990
(код Функціональної 

класифікації' видатків та 
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 972 160 гривень, у тому числі загального фонду - 2 972 160 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05 09 2017 N8 2145-ХІІІ,Рішення Київської міської ради від 09,10.2018 року № 1751/5815 "Про внесення змін до рішення Київької міської ради від 17 травня 2018 №814/4878 "Про створення 
інклюзивно-ресурсних центрів",Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р N2 836,Рішення 
Київської міської ради від 24.12.2020 N2 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», Рішення Київської міської ради від 07,10.2021 N22731/2772 «Про внесення Змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 
24 12.2020 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

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

|№ з/п Цілі державної політики
І 1 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки 
розвитку дитини, надання психопого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

2 Забезпечення збереження енергоресурсів



9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5

1

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на 
здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної 
психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно- 
розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

2 75В 860 2 758 860

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 213 300 213 300
Усього 2 972 160 2 972 160

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

N9 зіп Найменування місцевої 1 регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N9 ЗІП П о казни ки О диниця
виміпи

Д ж ерел о  ін ф о рм ац ії Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної сере 
РОЗВИТКУ ДИТИНИ, надання ПСИХОЛОГО-ПедаГОГІЧНИХ. КО О еКЦ ІЙНО -О О ЗВИТКОВИХ ПО СЛУГ та забезпечення ЇХ  системного к н л п і г ї і і к п н а

цньої освіти шляхом пров 
ного смпвоволм

едення комплексної психолого-п едагогічної оцінки

1 затрат
кількість інклюзивно-ресурсних центрів о д Звітність установ 1 1
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати 
віднесених до педагогічного персоналу од . Звітність установ 5,775 5.775

середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу од . Звітність установ 8,225 8,225
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів од . Звітність установ 4 4
середньорічна кількість штатних одиниць робітників од . Звітність установ 0,5 0,5
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) ОД. Звітність установ 18,5 18,5
всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ Звітність установ 11 11
- ЖІНОК ОСІБ Звітність установ 9 9
- ЧОЛОВІКІВ ОСІБ Звітність установ 2 2

2 продукту
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: ОСІБ Звітність установ 545 545
- дівчата ОСІБ Звітність установ 245 245
- хлопці ОСІБ Звітність установ 300 300

3 ефективності
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | ГРН. [Розрахунок | 5 062| [ 5 062

4 якості
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до
попереднього року ВІДС. Розрахунок 100 100

2 Забезпечення збереження енергоресурсів
1 затрат

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на 
оплату ГРН. Звітність установ 213 300 213 300

теплопостачання ГРН. Звітність установ 78 800 78 В00
водопостачання ГРН. Звітність установ 20 000 20 000
електроенергії ГРН. Звітність установ 80 000 80 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг ГРН. Звітність установ 34 500 34 500
загальна площа приміщень кв . м. Звітність установ 341,8 341,8
опалювальна площа приміщень кв . м. Звітність установ 341,8 341,8

2 продукту
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД. Звітність установ
теплопостачання тис.Гкал Звітність установ 0,046 0,046
водопостачання ТИС КУБ.М Звітність установ 0,731 0,731



електроенергії | тис.кВт год ІЗвітність установ | 26 229| | 26 229
3 ефективності

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі о д Розрахунок
теплопостачання ГКАЛ Розрахунок 0,135 0,135
водопостачання КУ8.М. Розрахунок 2,139 2,139
електроенергії КВТ.ГОД Розрахунок 76,738 76,738

4 якості
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС. Розрахунок 1 1
- теплопостачання ВІДС Розрахунок 1 1
- водопостачання ВІДС. Розрахунок 1 1
- електроенерпі ВІДС Розрахунок 1 1
- інших енергоносіїв ВІДС. Розрахунок 1 1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що 
приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, 
електооенергіі тощо) всього

ГРН. Розрахунок 1 765 1 765

заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Додаток 14 
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації ^
від 2 < Э , / 0  г с > 2 ~ /

4500000
(код Профамної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

 4510000______   Печерська районна в місті Києві державна адміністрація____________________________  __________ 37401206
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4513132
(код Профамної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3132
(код Тилової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

1040
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання____________________________________

(найменування бюджетної профами згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 245 100 гривень, у  тому числі загального фонду - 8 180 700 гривень та спеціального фонду - 64 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХМ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";
Закон України від 05,02,1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації", Закон України від 
22.06 2000 № 1841-111 "Про позашкільну освіту";
Закон України від 21.06.2001 №2558-11! "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 19,06.2003 N0966-1V "Про соціальні послуги";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06,05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"; Наказ Міністерства молоді та 
спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження профамно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської Ради від 07.10.2021 N4 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської' Ради від 24 12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки.

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

Цілі державної політикиN° з/п
1



7, Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

Ns з/п Завдання

1
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний 
час

2 Забезпечення збереження енергоресурсів
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ зіп Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, 
організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у 
позаурочний та позанавчальний час

7 693 200 7 693 200

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 487 500 487 500
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 64 400 64 400

Усього 8 180 700 64 400 8 245 100

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

№ з/п Найменування місцевої 1 регіональної прог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки 8 180 700 64 400 8 245 100

Усього 8 180 700 64 400 8 245 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п П о казн и ки О д и н и ц я
Г'ЙМІІІУ

Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тр 
позанавчальний час

енувальноїта спортивно ї роботи з підлітками у позау рочний та

1 затрат
кількість клубів за місцем проживання ОД Звітність установ 12 12

кількість штатних працівників клубів ОСІБ Звітність установ 43 43
з них : жінок ОСІБ Звітність установ 38 38

2 продукту
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем 
проживання ОСІБ Звітність установ 1 630 1 630

а тому числі: дівчат ОСІБ Звітність установ 1 100 1 100
3 ефективності

середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання ГРИ Розрахунок 4 719,755 4 719,755
середні витрати на утримання одного клубу ГРН. Розрахунок 641 100 641 100

4 якості
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від 
загальної кількості дітей та молоді 8 ІДС. Розрахунок 4,9 4.9

в тому числі дівчат ВІДС, Розрахунок 3,3 3,3
динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах ВІДС. Розрахунок 100 100

2 Забезпечення збереження енергоресурсів
1 затрат

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього ГРН. Звітність установ 487 500 487 500
обсяг видатків на оплату теплопостачання ГРН. Звітність установ 377 700 377 700
обсяг видатків на оплату водопостачання ГРН. Звітність установ 29 500 29 500



обсяг видатків на оплату електроенергії ГРН Звітність установ 54 900 54 900
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв ГРН. Звітність установ 25 400 25 400
загальна площа приміщень М КВ. Звітність установ 1 499.5 1 499,5
опалювальна площа приміщень М.КВ. Звітність установ 1 499,5 1 499,5

2 продукту
теплопостачання тис.Гкал Звітність установ 0,173 0,173
водопостачання ТИС КУБ М Звітність установ 1.079 1,079
електроенергії тис.кВт год Звітність установ 18 18

3 ефективності

теплопостачання
гкал на 1 

кв.м 
_опал, плоші

Розрахунок 0,1154 0,1154

водопостачання
куб.м на 1 

кв.м 
заг.плоші

Розрахунок 0.7196 0,7196

електроенергії
квт.год на 1 

кв.м 
заг. плоші

Розрахунок 12,004 12,004

4 Я К О С Т І

теплопостачання . і ' 1- Розрахунок 1 1

водопостачання ВІДС Розрахунок 1 1
електроенергії відс. Розрахунок 1 1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що 
приводять до збереження та економії енергоресурсів {води, тепла, 
едектооенеогії тошо) всього

ГРН. Розрахунок 4 875 4 875

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
1 затрат

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування (у розрізі їх видів] ГРН. Звітність установ 64 400 64 400

оргтехніка ГРН. Звітність установ 64 400 64 400
2 продукту

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально- 
технічної бази од. Звітність установ 1 1

кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) од. Звітність установ 3 3
оргтехніка од Звітність установ 3 3

3 ефективності
середні витрати на придбання одиниці обладнання ГРН. Розрахунок 21 466,6666 21 466,6666
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки ГРН. Розрахунок 21 466,6666 21 466,6666

заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печерськоїрайонної в місті Києві 
державної адміністрації ОЛЕНА ІЩЕНКО

:  , '5  Г.ч ‘-х ■

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Додаток 17 
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної 
а місті Києві державної адміністрації

від 2  9 /0 . 2  0 2 . (  ^

37401206
(код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4500000______   Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4510000______   Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код Програмної (найменування відповідального виконавця)

4513242
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3242 1090
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення______________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 595 700 гривень, у тому числі загального фонду - 2 595 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 19.06.2003 р. № 966 IV «Про соціальні послуги»;
Закон України від 21.03.1991 р № 875 XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26,08,2014р. №836;
Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота.Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» від 18.12.2018 № 459/6510.
Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки» від 28.02.2019 N0 165/6821.
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік». Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 
24/24 від 24.12.2020 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

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

|№ З/П Цілі державної політики
1 Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми



Соціальна допомога та підтримка окремих хатегорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

8. Завдання бюджетної програм и

!№ зїп ~Т
1

Завдан
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів 2 595 700 2 595 700

Усього 2 595 700 2 595 700

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

N5 з/п Найменування м ісцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки 180 900 180 900
2 Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки 2 414 600 2 414 600

Усього 2 595 700 2 595 700

11. Результативні показники бюджетної програми

N9 з/п Показники Одиниця
И И М І П У

Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів
1 затрат

обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських 
організацій, з них-

ГРН- Рішення 74 400 74 400

обсяг видатків на надання допомоги ГРН. Рішення 2 000 000 2 000 000
обсяг видатків на проведення заходів ГРН Рішення 521 300 521 300

2 продукту
кількість заходів о д Рішення Київрадиі 11 11
кількість отримувачів допомоги о д Звітність установ 461 461
кількість організацій, з них о д . мережа 1 1

3 ефективності
середні витрати на проведення 1 заходу грн. Розрахунок 47 391 47 391
середні витрати на 1 отримувача грн. Розрахунок 4 3 3 8 , 3 9 4 338.39
середні витрати на 1 організацію, з них: грн. Розрахунок 74 400 74 400

4 Я К О С Т І

відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з 
минулим періодом

в ід с . Розрахунок 7 2 72

динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом ВІДС Розрахунок 46 46

заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації ОЛЕНА ІЩЕНКО



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Додаток 18 
Затверджено
Розпорядженням Печорської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Ч~9,(0. л / Ї О ЄВІД

 4500000______   Печерська районна в місті Києві державна адміністрація____________________________ 37401206
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4510000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

4514030
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4030 0824
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек_____________
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 968 064 гривень, у тому числі загального фонду - 21 694 664 гривень та спеціального фонду -1  273 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 N5 2778-V I;
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2019-2021" від 18.12.2018 р, №457/6508;
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».
Рішення Київської міської ради від 07.10 2021 №2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24.12.2020 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

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

№ з/п Цілі держ авн ої по л іти ки

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

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



8. Завдання бюджетної програми

N° з/п Завдання

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

2 Забезпечення збереження енергоресурсів
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

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

20 334 464 234 200 20 568 664

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 1 360 200 39 200 1 399 400
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва 1 000 000 1 000 000

Усього 21 694 664 1 273 400 22 968 064

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

N9 з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки" 195 000 195 000

Усього 195 000 195 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ З/п Показники Одиниця
КИМ і Ох

Д ж ерело інф орм ації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

офесійному та освітньому розвитку громадян,

1 затрат
кількість установ (бібліотек) од Звітність установ 13 13
середнє число окладів (ставок) -  всього од. Звітність установ 115 115
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) ГРН Звітність установ 20 334 464 234 200 20 568 664
кількість бібліотек, що мають сайт о д Звітність установ 13 13

2 продукту
число читачів ТИС ОСІБ Звітність установ 50 50
бібліотечний фонд ГРН, Звітність установ 5 313 225,95 5 313 225,95
бібліотечний фонд т и с  од Звітність установ 296.056 296,056
поповнення бібліотечного фонду ГРН. Звітність установ
поповнення бібліотечного фонду ти с .о д Звітність установ
списання бібліотечного фонду ти с , од. Звітність установ 10 10
списання бібліотечного фонду ГРН. Звітність установ 34 000 34 000
кількість книговидач од. Звітність установ 1 046 000 1 046 000
кількість населення району ОСІБ Статистичні дані 163 607 163 607

3 ефективності
кількість книговидач на одного працівника (ставку) ОД. Розрахунок 9 096 9 096
середні затрати на обслуговування одного читача ГРН. Розрахунок 406,69 4,68 411,37
кількість читачів на 1 працівника (ставку) ОСІБ Розрахунок 435 435
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу 
до мережі Інтернет од. Звітність установ 59 59

кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в 
мережі Інтернет од. Розрахунок 54 000 54 000

4 якості



динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до 
фактичного показника попереднього періоду ВІДС. Розрахунок 96,734 96,734
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до 
фактичного показника попереднього періоду ВІДС- Розрахунок 100 100
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю 
доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком В1ДС. Розрахунок 100 100
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району ВІДС. Розрахунок 30,56 30,56
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду ВІДС. Розрахунок
коефіцієнт списання бібліотечного фонду ВІДС. Розрахунок 3,38 3,38
частка бібліотек, що мають сайт ВІДС. Розрахунок 100 100

2 Забезпечення збереження енергоресурсів
1 затрат

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на 
оплату: ГРН. Звітність установ 1 360 200 39 200 1 399 400
теплопостачання ГРН Звітність установ 980 200 13 900 994 100
водопостачання ГРН Звітність установ 34 700 1 300 36 000
електроенергії ГРН Звітність установ 345 300 24 000 369 300
загальна площа приміщень кв  м. Звітність установ 3 827,5 3 827,5
опалювальна площа приміщень кв, м. З в іт н іс т ь  у с т а н о в 3 827,5 3 827,5

2 продукту
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі . ! V 1 Звітність установ
теплопостачання тис.Гкал Звітність установ 0,545 0,545
водопостачання тис.ку б .м Звітність установ 1,272 1,272
електроенергії тис.кВт.год Звітність установ 113,201 113,201

3 ефективності
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі од. Розрахунок
теплопостача ння ГКАЛ Розрахунок 0,1424 0,1424
водопостачання КУБ.М Розрахунок 0,3323 0,3323
електроенергії КВТГОД Розрахунок 29,5757 29,5757

4 ЯКОСТІ
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі од. Розрахунок
- теплопостачання ВІДС Розрахунок 1 1
- водопостачання ВІДС. Розрахунок 1 1
- електроенергії ВІДС Розрахунок 1 1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що 
приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, 
електроенергії тощо) всього ____

ГРН. Розрахунок 13 602 13 602

3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
1 затрат

обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: ГРН Звітність установ 1 000 000 1 000 000
капітальний ремонт приміщень ГРН. Звітність установ 1 000 000 1 ООО 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту од. Звітність установ 2 2

площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: м .кв. Звітність установ 357,6 357,6
капітального ремонту приміщень м кв Звітність установ 357,6 357,6

2 продукту
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: м.кв. Звітність установ 213,7 213,7
капітального ремонту приміщень м.кв. Звітність установ 213,7 213,7

кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт ОД- Звітність установ 1 1
3 ефективності

середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | ГРН. (Розрахунок | | 4 680І 4 680
4 якості 1

відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, 
що потребують ремонту ВІДС. Розрахунок 50 50

відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту ВІДС. Розрахунок 60 60



обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході 
капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії ГРН Розрахунок
енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)

Заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печерськоїрайонної в місті Києві 
державної адміністрації

(підпис)



ОЛЕНА ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 23 
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
від

м и  д с р т а о п и і  і р а ц і ї  , __ >

2<5.(0 Z02-f V - / O G

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

 4500000______   Печорська районна в місті Києві державна адміністрація_________ 37401206
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4510000   Печорська районна в місті Києві державна адміністрація_________  37401206
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4516011
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

6011 0610
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Експлуатацій та технічне обслуговування
житлового фонду_____________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 516 253 гривень, у тому числі загального фонду - 1 821 800 гривень та спеціального фонду - 48 694 453 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Господарський Кодекс України.
Бюджетний Кодекс України,
Закон України ‘'Про житлово-комунальні послуги’' зі змінами та доповненнями,
Наказ МФУ “Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 квітня 2018 року N8707 «Про деякі питання закріплення енугрішньоквартальних проїздів».
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації №313 від 23 травня 2018 року «Про визначення комунального підприємства «Керуюча компанія» відповідальними за утримання внутрішньо квартальних проїздів. 
Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року N 262/7835 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 N 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, 
проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"».
Рішення Київської міської ради № 24/24 від 24 грудня 2020 року "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради N8 24/24 від 24 12 2020 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік». Рішення Київради від 07.10 2021 № 2731/2772 "Про внесення 
змін до рішення КМР від 24 12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" від 27 травня 2021 року № 1241/1282 
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № 647 від 06.10.2021 "Про капітальний ремонт об"єктів. що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві 
державній адміністрації"

4 *№
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п ~  Цілі державної політики

1 підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання іх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації’, покращення умов проживання мешканців міста



7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
5 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових 
територій та міжквартальних проїздів 30 668 846 30 668 846

2 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій 70 467 70 467
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах 

співфінансування) 5 584 400 5 584 400

4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків 12 370 740 12 370 740
5 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
1 821 800 1 821 800

Усього 1 821 800 48 694 453 50 516 253

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

№ з/п Найменування м ісцево ї/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний Фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 

2021 2025 роки 1 821 800 48 694 453 50 516 253

Усього 1 821 800 48 694 453 50 516 253

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
--- йНМІХІУ—

Джерело інф орм ації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення проведення робіт по в ідновленню  асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
1 затрат ■

Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та 
міжквартальних проїздів

ГРН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА ЗО 668 846 ЗО 668 846
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та 
міжквартальних проїздів кв. м. статистична звітність 1 004 737,660 1 004 737,660
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних 
проїздів, що потребує відновлення КВ. М. Звітність установ 155 181,600 155 181,600

2 продукту
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних 
проїздів, що планується відновити М.КВ, Звітність установ 26 486.587 26 486,587

3 ефективності
Витрати на відновлення 1 м кв. асфальтового покриття прибудинкових 
територій та міжквартальних проїздів

ГРН. Розрахунок 1 157,901 1 157,901
4 ЯКОСТІ

Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та 
міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового 
покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує 
відновлення

ВІДС. Розрахунок 17,068 17,068

2 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій
1 затрат

Видатки на придбання техніки ГРН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 70 467 70 467
Кількість техніки, що потрібно придбати од. Звітність установ 6 6

2 продукту
Кількість техніки, що планується придбати | ОД. |Звітність установ | | 1І 1

3 ефективності



Середня вартість одиниці техніки | ГРН. (Розрахунок ( | 70 467І 70 467
4 ЯКОСТІ

Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що 
потрібно закупити ВІДС. Розрахунок 16,667 16,667

3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
1 затрат

витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в 
тому числі:

ГРН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 5 584 400,000 5 584 400,000

витрати на проведення капітального ремонту покрівель ГРН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 5 421 100,000 5 421 100,000
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин ГРН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 63 900,000 63 900,000
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів ГРН. Рішення КМР. Розпорядження КМДА 99 400,000 99 400,000
загальна кількість сходових клітин

. .  ° Д Звітність установ 1 934,000 1 934,000
загальна кількість житлових будинків од Звітність установ 672 672
загальний метраж сходових клітин М.КВ. Звітність установ 277 027,200 277 027,200
кількість покрівель, що потребують ремонту од. Звітність установ 209,000 209,000
кількість сходових клітин, що потребують ремонту о ; і Звітність установ 579,000 579,000
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів ОД. Звітність установ 251,000 251,000
метраж покрівель, що потребують ремонту м .кв. Звітність установ 196 096,150 196 096,150
метраж сходових клітин, що потребують ремонту м .кв. Звітність установ В2 935,670 82 935,670
метраж вікон, що потребує заміни м .кв. Звітність установ 9 014,260 9 014,260

2 продукту
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати м .кв. Звітність установ 65,000 65,000
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати ОД Звітність установ 1,000 1.000
кількість покрівель, що планується відремонтувати од. Звітність установ 5,000 5,000
метраж покрівель, що планується відремонтувати кв. м Звітність установ 4 130,092 4 130.092
метраж вікон, що планується замінити кв  м Звітність установ 22,872 22.872
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та 
ремонту відкосів ОД. Звітність установ 2.000 2.000

3 ефективності
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини ГРН Розрахунок 983,077 983,077
середня вартість капітального ремошу 1 сходової клітини ГРН. Розрахунок 63 900,000 63 900,000
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон ГРН. Розрахунок 4 345,925 4 345,925
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі ГРН Розрахунок 1 084 220,000 1 084 220,000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі ГРН Розрахунок 1 312,586 1 312,586
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку ГРН Розрахунок 49 700 49 700

4 ЯКОСТІ
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до 
кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту

ВІДС Розрахунок 0,173 0,173

питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу 
покрівель, що потребує капітального ремонту

ВІДС. Розрахунок 2,106 2,106

питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до 
метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту

ВІДС. Розрахунок 0,078 0,078

питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що 
потребують заміни ВІДС. Розрахунок 0,254 0,254

питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни 
вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни 
вікон та ремонту відкосів

ВІДС. Розрахунок 0,797 0,797

питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального 
ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального 
ремонту

ВІДС. Розрахунок 2,392 2,392

4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
1 затрат

витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в 
тому числі:

ГРН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 12 370 740,000 12 370 740,000

витрати на проведення капітального ремонту покрівель ГРН Рішення КМР, Розпорядження КМДА 2 230 000 2 230 000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостанання та 
водовідведення

ГРН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1 000 000 1 000 000

витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків ГРН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 4 816 100 4 816 100
загальна кількість покрівель од. Звітність установ 672 672
загальна кількість мереж тепло-водопостанання та водовідведення од. Звітність установ 906 906
загальний метраж покрівель м .кв. Звітність установ 601 744 601 744
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення п.м. Звітність установ 1 050 000 1 050 000
кількість покрівель, що потребують ремонту о д Звітність установ 209 209
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують 
ремонту о д . Звітність установ 92 92

кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту од. Звітність установ 8 8



метраж покрівель, що потребують ремонту М КВ Звітність установ 196 096.15 196 096.15
довжина мереж тепловодопостачання та вод овід ведення, що потребують 
ремонту П.М. Звітність установ 3 590 3 590
витрати на капітальний ремонт панелей перекриття, стінових панелей ГРН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 4 324 640 4 324 640
метраж панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального 
ремонту М.КВ. Звітність установ 501 501

2 продукту
кількість покрівель, що планується відремонтувати од. Звітність установ 1 1
кількість мереж теппо-водопостачання та водовідведення, що планується 
відремонтувати од. Звітність установ 2 2
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення 
фундаменту од. Звітність установ 1 1
метраж покрівель, що планується відремонтувати КВ м Звітність установ 936 936
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення. що планується 
відремонтувати П.М. Звітність установ 538 538
метраж панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати М.КВ. Звітність установ 501 501

3 ефективності
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі ГРН. Розрахунок 2 230 000 2 230 000
середня вартість капгтального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та 
водовідведення ГРН. Розрахунок 500 000 500 000
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку ГРН, Розрахунок 4 816 100 4 816 100
середня вартість капгтального ремонту 1 м.кв. покрівлі ГРН. Розрахунок 2 382,479 2 382,479
середня вартість капітального ремонту 1п м мерехе тепло-,водопостачання та 
водовідведення ГРН. Розрахунок 1 858,736 1 858,736
середня вартість капітального ремонту 1 кв м панелей перекриття, стінових 
панелей ГРН. Розрахунок 8 632,016 8 632,016

4 ЯКОСТІ
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капгтального 
ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального 
ремонту

Відс. Розрахунок 0,478 0,478

питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на 
яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж теплсь, 
водопостачання, що потребують ремонту

вщс. Розрахунок 2,174 2,174

питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з 
підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують 
підсилення фундаменту

ВІДС. Розрахунок 12,5 12,5

питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу 
покрівель, що потребує капітального ремонту ВІДС. Розрахунок 0,477 0.477

питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де 
планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, 
водопостачання, шо потиебче ремонту

ВІДС. Розрахунок 14,99 14,99

питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується 
відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що 
дотребує капітального ремонту

Відс. Розрахунок 100 100

5 Забезпечення утримання внутріш ньоквартальних проїздів в ідповідно до розпорядження виконавчого органу Київської м іської ради (КМДА) в ід  27.04.2018 №707
1 затрат

Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів ГРН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1 821 800,000 1 821 800,000
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання кв  м Рішення КМР. Розпорядження КМДА 110 546,000 110 546,000

2 продукту ■ "
Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання | КВ. М. |Звітність підприємств | 110 546 000| | 110 546 000

3 ефективності 1 --------------------------------
середні витрати на утримання 1 кв м внутрішньоквартальних проїздів | ГРН |Розрахунок | 16 480| | 16 480

4 якості • •••- --  - і " 1 1 --
Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати 
до площі, що потребує утримання ВІДС. Розрахунок 100,000 100,000

Заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації ОЛЕНА ІЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 24 
Затверджено
Розпорядженням Печорської районної 
в місті Києві державної адміністрації

2 . 0 2 - Г

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

37401206
(код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

4500000___________________________   Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

4510000______   Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код Програмної (найменування відповідального виконавця)

4516015 6015 0620
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Забезпечення надійної та безперебійної 
експлуатації ліфтів______________________________

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

місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 762 361 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду ■ 10 762 361 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Господарський Кодекс України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги1' зі змінами та доповненнями;
Рішення Київської міської ради від 20 листопада 2018 року N556/6107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N5780/1784 «Про затвердження Положення про спів 
фінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва»,
Рішення Київської міської ради " Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки" від 17 
березня 2016 року № 232/232 від 17 березня 2016 року N4 232/232
Рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року N424/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24.12.2020 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № 84 від 08 лютого 2021 року "Про капітальний ремонт об"єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по 
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації’ 1.
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № 191 від 16 березня 2021 року "Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 
від 8 лютого 2021 року N484 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації’ '.

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

№ з/п Цілі державної політики

1
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців 
міста



7, Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

N8 з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації) ліфтів {на умовах 
співфінансування) 10 762 361 10 762 361

Усього 10 762 361 10 762 361

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

Н® з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 

2021-2025 роки 10 762 361 10 762 361

Усього 10 762 361 10 762 361

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п П о казн и ки О д и н и ц я Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У сь о го
1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)

1 затрат

Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів ГРН
Розпорядження КМДА, передавальні 
акти 10 762 361,000 10 762 361,000

Загальна кількість ліфтів ОД- Звітність установ 723,000 723,000

Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)Ц од. Звітність установ 414,000 414,000

2 продукту

Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення 
капітального ремонту (модернізації) од Звітність установ 6,000 6,000

3 ефективності

Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта ГРН. Розрахунок 1 793 726,833 1 793 726,833
4 якості 1 “



Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального 
ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення ВІДС Розрахунок
капітального ремонту (модернізації)

Заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печорської районної в місті Києві 
державної адміністрації & С и /

(підпис)



ОЛЕНА ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ІЛ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Додаток 25 
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної
в місті Києві державної адміністраці
від

-■ 11 і а д і у н п і ь  і р а  ц і  і . .  —

£ 9 . / 0  ?  0 2 . 1 &  ? ° ь

______ 4500000   Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 3740120Є
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРЛОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

 4510000______   Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 37401206
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРЛОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4516030
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

6030 0620
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 734 500 гривень, у тому числі загального фонду - 81 734 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;Бюджетний кодек України
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за Мв2807-ІУ від 06.09.05 р.,
Земельний кодекс України.рішення від 25.12.2008 р. N8 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",
Наказ Міністерства фінансів України N“ 836 від 26.08.2014 року “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 та зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01 2007р. N82) 
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 N82731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР № 24/24 від 24 грудня 2020 року "Про бюджет міста Києва на 2021 рік*'.

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

№ з/п Цілі державної політики
І 1 Підвищення рівня благоустрою міста

7, Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

. "1 - Г’ ■

8. Завдання бюджетної програми

N9 з/п Завдання
1 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста



9, Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев 60 199 100 60 199 100
2 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, 

поліпшення екологічних умов міста 1 535 400 1 535 400

Усього 81 734 500 81 734 500

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки 81 734 500 81 734 500

Усього 81 734 500 81 734 500

11. Результативні показники бюджетної програми

Ns з/п П о казн и ки О д и ни ц я Д ж ер е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У сь о го
1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
1 затрат

витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерее | ГРН. [Рішення Київради | 1 535 4001 | 1 535 400
2 продукту

кількість дерев, що планується видалити [ ОД. |виробнича програма | 450| | 450
3 ефективності

середні витрати на видалення одного дерева і гри. [Розрахунок | 3 4121 1 3 412
4 якості

динаміка кількості' видалених дерев в порівнянні з попереднім роком | ВІДС, [Розрахунок | 96| | 96
2 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
1 затрат

площа газонів, що потребує відновлення ГА. виробнича програма 8 8
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської 
зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста ГРН, Рішення 80 199 100 В0 199 100

площа газонів ГА. виробнича програма 201,1 201,1
площа квітників ГА. виробнича програма 1,58 1,56
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному 
прибиранню (догляду) ГА виробнича програма 347,016 347,016
кількість зелених насаджень, що потребують догляду од . виробнича програма 6 050 6 050

2 продукту "
територія об’єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне 
прибирання (догляд) ГА. виробнича програма 347,016 347,016

кількість зелених насаджень, що планується доглянути ОД виробнича програма 6 050 6 050
кількість дерев, що планується висадити ■ виробнича програма 590 590
кількість чагарників, що планується висадити од . виробнича програма 4 630 4 630
кількість квіткової розсади, яку планується висадити т и с .о д . виробнича програма 345,9 345.9
площа газонів, що планується відновлювати ГА виробнича програма 8 8

3 ефективності
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів 
зеленого господарства ГРН. Розрахунок 181 665,9028 181 685,9028

середні витрати на висадку одного дерева ГРН, Розрахунок 1 534 1 534
середні витрати на відновлення 1га газону ГРН. Розрахунок 886 287 886 287
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади ГРН. Розрахунок 13 406 13 406
середні витрати на висадку 1 куща ГРН. Розрахунок 645 645
середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень ГРН Розрахунок 253,28 253,28

4 ЯКОСТІ



динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком ВІДС Розрахунок
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком ВІДС Розрахунок
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що 
потребують відновлення ВІДС Розрахунок

динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком ВІДС Розрахунок
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується 
прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню

ВІДС. Розрахунок

відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених 
насаджень, що потребують догляду

в щ с Розрахунок

Заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печорської районної в місті Києві 
державної адміністрації

(П ІД П И С )



131 131
220,48 220,48

100 100

85 85

100 100

100 100

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Додаток 34 
Затверджено
Розпорядженням Лечерсько'ї районної 
в місті Києві державної адміністрації 

ВІД 2 . 0  2 ґ

4500000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету}

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

4510000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

4511171
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1171
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0990
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

цпівфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію програми 
"Спроможна школа для кращих результатів"

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 348 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 348 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс Укаріни. Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 
школа для кращих результатів від 4 серпня 2021 p. N2 801, Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/277? «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24.12.2020 «Про 
бюджет міста Києва на 2021 рік»

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

|№  з/п Ц іл і д е р ж а в н о ї п о л іти ки! і Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюжету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення співфінансування закодів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

8. Завдання бюджетної програми



1 |Оновпення обладнання харчоблоків в  комунальних закладів загальної середньої о с в іт и

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Придбання обладнання харчоблоків в комунальних закладах загальної середньої освіти за 

рахунок коштів бюджету м. Києва 348 700 348 700

Усього 340 700 340 700

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

_Загальний_^онд_ Спеціальним фонд Усього

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п

1

Показники

2

Одиниця
НИМІПУ

3

Джерело інформації
4

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Придбання обладнання харчоблоків в комунальних закладах загальної сег едньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва
6 7

1 затрат --------------------------------------------------------------------------- .
оосяг видатків на придбання обладнання харчоблоків г р н Рішення КМР, Розпорядження КМДА 348 700І 34й 700

2 продукту — -------------- --------------------------------------- -
кількість харчоблоків, в яких оновлено обладнання за рахунок коштів бюджету 
м Києва о д . Звітність установ 2 2
кількість обладнання харчоблоків за рахунок коштів бюджету м.Києва о д . Звітність установ 2 2

3 ефективності
середні витрати на придбання одиниці обладнання харчоблоків ГРН | Розрахунок 174 350 174 3504
рівень освоєння коштів ВІДС. Розрахунок 100 100

Заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації ОС' ОЛЕНА ІЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



Bl

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Додаток 35 
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації

* ' * 2 9  9 0  2 0  2 9  а 2 ? 0 £

4500000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

4510000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

4511172
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1172
(код Тилової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0990
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

виконання заходів в рамках реалізації програми 
"Спроможна школа для кращих результатів" за 
рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам___________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань * 813 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 813 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс Укаріни. Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих 
результатів' від 4 серпня 2021 р. № 801. Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24.12,2020 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

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

№ з/п Цілі державної політики
Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим З

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
Оновлення обладнання харчоблоків в комунальних закладів загальної середньої освіти

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5



1 Придбання обладнання харчоблоків в комунальних закладах загальної середньої освіти за 
рахунок субвенції 813 600 813 600

У с ь о го 813 600 813 600

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

N° з/п 
1

Найменування м ісценої  ̂регю напкної програми Загальний фонд 
З

Спеціальний фонд 
4

Усього
5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п 

1

Показники

2

Одиниця
ниміпч/

з

Д жерело інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Придбання обладнання харчоблоків в комунальним закладах загальної сер едньої освіт и за рахунок субвенції
7

1

2
обсяг видатків субвенції на придбання обладнання харчоблоків 
продукту
кількість харчоблоків, в яких оновлено обладнання за рахунок субвенції

ГРН.

о д

Рішення КМР, Розпорядження КМДА 

Звітність установ

813 600 

2

813 600

2

3

4

кількість обладнання я харчоблоків за рахунок субвенції 
ефективності
середні витрати на придбання одиниці обладнання харчоблоків

од.

.  гр *

Звітність установ 

Розрахунок

2

406 еоо

2

406 800

рівень освоєння субвенції ВІДС | Розрахунок 100 100

Заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
ПечерськоІ районної' в місті Києві
державноїадміністраціі /  (.^С С  А ,  ОЛЕНА ІЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 36 
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації

в' * г 9 / о г о £ /  .л

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

4500000   Печерська районна в місті Києві державна адміністрація___________________________  37401206
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету} (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4510000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

4511181
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1181 0990
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції' з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти
"Нова українська школа”________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 108 800 гривень, утому числі загального фонду - 1 108 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс Укаріни. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої' освіти 
"Нова українська школа" у 2021 році від 17 травня 2021 р. №476, Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 N52731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради N5 24/24 від 24 12 2020 «Про бюджет 
міста Києва на 2021 рік» '

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

Цілі державної політики
Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної1 загальної1 середньої освіти "Нова 
українська школа"_______________________________________________________

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська

В. Завдання бюджетної програми

І№ з/п
1 І Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 л 5
1 Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи 1 108 800 1 108 800

Усього 1 108 800 1 108 800

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

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Усього

№ з/п 
1

Найменування місцевої/ регіональної програми 
2

11. Результативні показники бюджетної програми

N9 з/п 

1
1

Показники

2

Одиниця

3

Д ж ерело інф орм ації

4

Загальний фонд 

5

Спеціальний фонд 

6

Усього

7

1 затрат
обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних 
кабінетів початкової школи за рахунок коштів бюджету м.Києва з них' ГРН. Розпорядження 1 108 800 1 108 800
на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів 
початкових класів ГРН. Розпорядження 264 000 264 000
на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи ГРН. Розпорядження 334 600 334 600

2
на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл 
продукту

ГРН. Розпорядження 510 200 510 200

кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за 
рахунок коштів бюджету м,Києва ОД. Звітність установ 355 355
кількість придбаних сучасних меблів за рахунок коштів бюджету м Києва

—  0Д ._ .  .Звітність установ 148 148
кількість придбаного комп’ютерного обладнання за рахунок коштів бюджету 
М-Києеа о д Звітність установ 26 26
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої 
освіти) - всього ОД. Звітність установ 215 215
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої 
освіти) забезпечені комп'ютерним обладнання на початок ооку о д . Звітність установ 159 159
кількість класів початково/ школи (1-4 класи закладів загальної середньої 
освіти) забезпечені комп'ютерним обладнання протягом року ОД- Звітність установ 17 17
кількість класів початково/ школи (1-4 класи закладів загальної середньо) 
освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на 
початок року

ОД. Звітність установ 159 159

кількість класів початково/ школи (1-4 класи закладів загальної середньої 
освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) 
ПРОТЯГОМ ООКУ
кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти -  всього, з них- 
забезпечені сучасними меблями на початок року

ОД.

ОД.
о д

Звітність установ 

Звітність установ

17 

5 519

17

5519

3

забезпечені сучасними меблями протягом року
кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що
забезпечує початкову освіту)
ефективності

ОД-

ОД.

Звітність установ 

Звітність установ

4 112 
148

22

4 112 
148

22



середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім 
комп'ютерного)

ГРН. Розрахунок 744 744

середні витрати на придбання одиниці меблів ГРИ. Розрахунок 2 261 2 261
середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання ГРН Розрахунок 19 623 19 623
середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних 
кабінетів початкової' школи на 1 учня ГРН. Розрахунок 201 201

4 якості
рівень освоєння КОШТІВ в ід с . Розрахунок 100 100
рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та 
обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням субвенції ВІДС. Розрахунок 100 100

рівень забезпеченостів класів початкової школи комп'ютерним обладнання з 
урахуванням субвенції ВІДС. Розрахунок 100 100

рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням субвенції ВІДС Розрахунок 83 83

Заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печерськоїрайонної в місті Києві 
державної адміністрації

(ПІДПИС)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Додаток 37 
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації

від 2  &  / 0  2 0 2 /

 4500000______   Печорська районна в місті Києві державна адміністрація___________________________  37401208
(код Програмної {найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

 4510000______   Печерська районна в місті Києві державна адміністрація_____________________________ 37401206
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4511182
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1182 0990
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 113 700 гривень, у тому числі загального фонду - 4 113 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс Укаріни, Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
"Нова українська школа" у 2021 році від 17 травня 2021 р. №476, Розпорядження виконавчого ргану Київської міської ради {Київська міська державна адмінстрація) "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році від 10.09.2021 р. № 1920

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

№ з/п __Ц іл и іе£ж авно і політики

1
Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної' загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

7. Мета бюджетної програми

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



8. Завдання бюджетної програми

Завдання
Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи ■
І Іридбанни комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних каЬінетів, засобів навчання, утому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою"  
основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що в учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою “Розроблення і
впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"________
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізїї ~

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N5 з/п Напрями використання бюджетних кош тів Загальний фонд Спеціальний ф онд Усього
1 2 3 4 5
1 Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи 2 587 100 2 587 100

2

Придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних 
кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, 
зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для 
закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного 
освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного 
забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного
г т а и п  з в і ц . £ 1 а з л а п ї  г-д г і^  nm.ru ллдітіі"-----

434 100 434 100

3 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізїї 1 092 500 1 092 500
Усього 4 113 700 4 113 700

10. Перелік місцевих І регіональних програм, що виконую ться у складі бю джетної програми
гривень

№ з/п 
1

Найменування м ісцевої / регіональної програми 
2

Загальний фонд 
З

Спеціальний фонд Усього

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N9 з/п  

1
1

П о казники

2
Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів поча

О д иниця

3

Д ж ер е л о  ін ф о рм ац ії

4

Загальний фонд 

5

Спеціальний фонд 

6

Усього

7

1 затрат
обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних 
кабінетів початкової школи за рахунок субвенції, з них; ГРН. Розпорядження 2 587 100 2 587 100
на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів 
початкових класів
на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи 
на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл

ГРН.

ГРН.
ГРН

Розпорядження

Розпорядження

616 000 

780 600
616 000 

780 600

2 продукту
кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного} за 
рахунок субвенції
кількість придбаних сучасних меблів за рахунок субвенції

од .

ел

Звітність установ 

Звітність установ

829

345

1 190 500

829

345кількість придбаного комп ютерного обладнання за рахунок субвенції 
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої
освіти) всього

о/1 ^

од .

Звітність установ 

Звітність установ

60

215
60

215
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої 
освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на 
початок року

о д . Звітність установ 159 159

кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої 
освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного)
ПРОТЯГОМ РОКУ

од . Звітність установ 39 39

кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої 
освіти) забезпечені комп'ютерним обладнання на початок року о д Звітність установ 159 159



кількість класів початкової школи (1 -4 класи закладів загальної середньої 
освітиЗабезпечені комп'ютерним обладнання протягом року од. Звітність установ 39 39

кількість учнів 1 -4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них: од. Звітність установ 5 519 5 519
забезпечені сучасними меблями на початок року ОД Звітність установ 4 112 4 112
забезпечені сучасними меблями протягом року од Звітність установ 345 345
кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що 
забезпечує початкову освіту) од. Звітність установ 22 22

3 ефективності ---------------- -------------
середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім 
комп’ютерного) ГРН. Розрахунок 743 743
середні витрати на придбання одиниці меблів ГРН Розрахунок 2 263 2 263
середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання ГРН. Розрахунок 19 842 19 842
середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних 
кабінетів початкової школи на 1 учня ГРН. Розрахунок 469 469

4 якої: 11 —---------------------------------------
рівень освоєння коштів ВІДС. Розрахунок 100 100
рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та 
обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням коштів бюджету міста Києва вгдс. Розрахунок 100 100

рівень забезпеченостів класів початкової школи комп'ютерним обладнання з 
урахуванням коштів бюджету міста Києва ВІДС. Розрахунок 100 100

рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням коштів бюджету міста 
Києва ВІДС. Розрахунок 83 83

2
Придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою 
основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою “Розроблення і 
впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти”

1 затрат -------------------------------------
обсяг видатків на придбання обладнання за рахунок субвенції, з них: ГРН. Розпорядження 434 100 434 100
на закупівлю засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та 
навчальної літератури, зошитів з друкованою основою ГРН. Розпорядження 434 100 434 100

2 продукту ---------------------------—

кількість закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського 
інноваційного освітнього проекту за темою ‘ Розроблення і впровадження 
навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти 
в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти", в яких 
здійснено оновлення матеріально-технічної бази за рахунок субвенції

ОД. Звітність установ 2 2

кількість придбаних засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та 
навчальної літератури, зошитів з друкованою основою за рахунок субвенції од. Звітність установ 86 86

3 ефективності ---------------------------------
середні витрати на придбання одиниці засобів навчання | ГРН. ІРозрахунок | 5 0481 1

4 ЯКОСТІ ■ - -̂--------------------------------------
рівень освоєння коштів | ВІДС ІРозрахунок [ ЮОІ [ ------------------ ----------^

3 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії

1 затрат ---------------------------------
обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття 
учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти ГРН Розпорядження 1 048 600 1 048 600

обсяг видатків на проведення супервізії ГРН. Розпорядження 43 900 43 900
2 мродукіу ---------------------------------- -

кількість вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної 
середньої освіти, що підвищують кваліфікацію ОСІБ Звітність установ 868 868



кількість педагогічних працівників, яким надана професійна підтримка 
(супервізія) ОСІБ Звітність установ 206 206

3 ефективності
середні витрати на підвищення кваліфікації 1 вчителя, який забезпечує 
здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти ГРН. Розрахунок 1 208 1 208
середні витрати на професійну підтримку (супервізію) 1 педагогічного 
працівника ГРИ Розрахунок 213 213

4 Я К О С Т І

рівень освоєння КОШТІВ відс. Розрахунок 100 . 100

Заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації ОЛЕНА ІЩЕНКОЩ с с £ .

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 38 
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації
від 2 & ./ 0  Z O Z /  9 -O G

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

4500000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

4510000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

4511191
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1191 0990
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на боротьбу з гострою  
респіраторною хворобою СОУЮ-19, 
спричиненою коронавірусом БАНв-СоУ-г, та її 
наслідками під час навчального процесу у
закладах загальної середньої освіти___________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 492 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду -1  492 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс Укаріни, Постанова Кабінету міністрів України "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою 
COV1D-19, спричиненою коронавірусом SARS- CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти" від 21 квітня 2021 року N*403, Розпорядження виконавчого ргану Київської 
міської ради (Київська міська державна адмінстрацін) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік" від 13 серпня 2021 року
N9 1773

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

|№ з/п І Цілі державної політики



1
Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою СОУЮ-19, спричиненою коронавірусом 5АРБ-Со\/-2, та її наслідками під час навчального процесу у 
закладах загальної середньої освіти_____________________________

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою СО\ЛО-19, спричиненою коронавірусом Б А І^ -С о У -г , та її наслідками під час навчального процесу у закладах 
загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завда

Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з 
використанням технологій дистанційного навчання

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N8 З/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної 
середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття 
загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

1 492 500 1 492 500

Усього 1 492 500 1 492 500

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

№ З/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний г|зонд Усього
1 2 3 4 5

І---- Усього І

11. Результативні показники бюджетної програми

N8 з/п П о казн и ки О д и ни ц я Джерело ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У сього
1 2 3 4 5 6 7

1 Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти 
з використанням технологій дистанційного навчання

1 затрат

обсяг видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників ГРН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1 492 500 1 492 500
2 продукту -------------------------------

кількість педагогічних працівників за основним місцем роботи (вчителів 
навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-літературної, 
математичної, природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, 
громадянської та історичної, інформатичної), осіб

ОСІБ Звітність установ 813 813

кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні 
педагогічних працівників (вчителів) ОД Звітність установ 94 94

кількість придбаних ноутбуків за рахунок коштів бюджету м.Києва . . .  Р/.І Звітність установ 60 60
3 ефективності

середні витрати на придбання одного ноутбука ГРН. ІРозрахунок 24 875 24 875
4 якості ■

рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбуками з 
урахуванням коштів субвенції ВІДС. Розрахунок 36 36



Ірівень освоєння коштів ВІДС [Розрахунок

наступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Пвчерськоі районної в місті Києві 
державної адміністрації

(підпис)



ОЛЕНА ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)
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Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

3. Завдання бюджетної програми

N9 3/П Завдання

1
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для 
зазначеної категорії осіб.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 
для дітей-сиріт. дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою 
ш и д й й " і я  * к і ' . 'ш т ч  зазначеної калдорн

1 842 547 1 842 547

Усього 1 842 547 1 842 547

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

N5 зіп Найменування місцевої / регіональної прог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ З/п Показники Одиниця Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлс 
зазначеної категорії осіб.

■них батьківського піклув анмя, осіб з їх числа з метою придбання житла для

1 затрат
Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення 
ЖИЇЛОВИл умом .

ОСІБ Звітність установ 27 27

2 продукту
Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, Дгтей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з Їх числа ОД Звітність установ 2 2

Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з Їх числа КВ. М. Звітність установ 62 62

3 ефективності
Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа тис.грн. Звітність установ 29 719 29 719

Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа КВ. М. Звітність установ 31 31

4 якості
Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішенні житлові 
питання ' ........■--'■'неї ; ■ с - і ’ Я-

Відс Розрахунок 8 8

заступник начальника управління - 
начальник відділу бюджетних програм, 
соціального захисту, фізичної культури 
та спорту фінансового управління 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

• . , (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
; . ^ " ' >Т-- Нм ' * •

> *»Л г*» “ . ■■ . . .


