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УКРАЇНА
Н І Ж И Н С Ь К А  Р А Й О Н Н А  Р А Д А  

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

Р І Ш Е Н Н Я

( сесія восьмого скликання)

24 січня 2021 року 
м. Ніжин ПРОЄКТ

Про затвердження Програми фінансової
підтримки фінансово-господарської діяльності
відділу освіти Ніжинської районної державної адміністрації

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», законів України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», «Про місцеві державні адміністрації», Господарського Кодексу 
України, Бюджетного кодексу України, з метою врегулювання в умовах 
завершення процесу децентралізації в Ніжинському районі господарських, 
майнових та трудових відносин між закладами освіти, які перебувають в 
оперативному управлінні відділу освіти Ніжинської районної державної 
адміністрації, та об’єднаними територіальними громадами районна рада 
вирішила:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки фінансово-господарської 
діяльності відділу освіти Ніжинської районної державної адміністрації» 
(далі -  Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 
районної ради з питань бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та 
соціально-економічного розвитку району та з гуманітарної політики, 
освіти, культури, молодіжної політики, спорту та національного 
відродження.

Голова районної ради Анатолій КРАСНОСІЛЬСЬКИЙ
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1. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення 
програми

Відділ освіти Ніжинської районної 
державної адм і н і страції

2.

Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення програми

Закон України «Про місцеві державні 
адміністрації»,

3. Розробник програми Відділ освіти Ніжинської районної 
державної адм і н і страції

4, Відповідальний виконавець 
програми

Відділ освіти Ніжинської районної 
державної адміністрації

5. Учасники програми
Районна державна адміністрація, відділ 
освіти районної державної адміністрації

6. Термін реалізації програми Січень-лютий 2021 року

7. Джерела фінансування
Ранон ни й бюджет

8.

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми

585,9 тис. гри.



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Прог рама

Програма фінансової підтримки фінансово-господарської діяльності 
відділу освіти Ніжинської районної державної адміністрації розроблена для 
врегулювання господарських, майнових та трудових відносин між закладами 
освіти, які перебували в управлінні відділу освіти Ніжинської районної 
державної адміністрації, га об’єднаними територіальними громадами, здачі 
бухгалтерської та статистичної звітності зо 2020 рік, упорядкування 
документів довгострокового зберігання та передача їх до архіву.

3. Мета та основні завдання Програми  
Метою Програми є підготовка і здача бухгалтерської звітності, 

упорядкування архівних документів довгострокового зберігання та передача їх в 
архів, врегулювання трудових відносин між працівниками закладів освіти, 
позашкільних навчальних закладів, які перебували в управлінні відділу освіти 
Ніжинської районної державної адміністрації, та об’єднаним територіальними 
громадами, на території яких розташовані вищезазначені заклади.

Основними завданнями Програми є :
1. Завершення процесу передачі майна закладів загальної середньої освіти 

та позашкільної освіти, які перебували в управлінні відділу освіти 
Ніжинської районної державної адміністрації, об’єднаним 
територіальним громадам.

2. Подання бухгалтерської, статистичної звітностей про роботу відділу 
освіти райдержадміністрації та його структурних підрозділів про роботу 
протягом 2020 року у інстанції вищого рівня.

3. Врегулювання трудових відносин.
4. Упорядкування архівних документів довгострокового зберігання та 

передача їх до архіву.
4. Основні заходи щодо реалізації Програми

1. Підготовка та здача фінансової звітності про використання коштів 
державної освітньої субвенції за 2020 рік.

2. Підготовка та здача фінансової звітності про роботу галузі «ОСВІТА».
3. Підготовка та здача іншої бухгалтерської та статистичної звітностей.
4. Упорядкування процесів передачі майна, що перебувало на балансі 

відділу освіти райдержадміністрації, підготовка передавальних актів.
5. Упорядкування документів довгострокового зберігання, передача їх в 

архів.
6. Передача особових справ працівників закладів освіти, що перебували 

на балансі відділу освіти райдержадміністрації.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного 
бюджету, передбачених на:

1 Заробітну плату з нарахуваннями на заробітну плату.
2 Погашення кредиторської заборгованості перед працівниками 

структурних підрозділів відділу освіти, які ліквідовані з 01.01.2021 року.



3 Погашення кредиторської заборгованості за тепло (грудень 2020 року) та 
послуги інтернегзв’язку (листопад-грудень 2020 року).

4 Упорядкування архівних документів.
5 Забезпечення функціонування електронних бухгалтерських програм та 

електронних підписів працівників, що будуть здійснювати фінансово- 
господарські операції.

6. Очікувані результати від реалізації Програми

Реалізація Програми дасть можливість: погасити кредиторську 
заборгованість перед працівниками структурних підрозділів відділу освіти, які 
ліквідовані станом на 01.01.2021 року; подати бухгалтерську звітність щодо 
фінансування закладів освіти у 2020 році з державного та місцевого бюджетів; 
упорядкувати особові справи, накази з кадрових питань, основної діяльності, 
інших документів довгострокового зберігання та передати їх в архів; 
завершити процес передачі майна у об’єднані територіальні громади та 
відобразити цей процес у бухгалтерській звітності; вирішити інші фінансово- 
господарські, правові питання, пов’язані з подальшим функціонуванням 
закладів освіти та ліквідацією структурних підрозділів відділу освіти.

7. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється відповідною постійною 
комісією районної ради.

Керуюча справами виконавчого 
апарату районної ради Олена Прищепа



Показники фінансування Програми фінансової підтримки фінансово- 
господарської діяльності відділу освіти Ніжинської районної державно

адміністрації

( 777 <7 /77/77 І видат КІв
Сума, гри.

Погашення кредиторської заборгованості перед 
працівниками ліквідованих станом на 01.01.2021 
структурних підрозділів відділу освіти

346962,74

Погашення кредиторської заборгованості за 
комунальні послуги для приміщення за адресою: 
м. Ніжин, провул. Ветеринарний, 2А

29878,33

Заробітна плата працівників (6 бухгалтерів та 2 
фахівці)

159008,0

Нарахування на заробітну плату 34976,0

Програмне забезпечення 2000.0

Придбання товарів для впорядкування архівних 
справ тривалого зберігання

10000,0

Оплата послуг на виготовлення електронних 
підписів відповідальних працівників, 
обслуговування оргтехніки

5000,0

ВСЬОГО: 587825,07

Керуюча справами виконавчого 
апарату районної ради Олена Прищепа


