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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради
(найменування головного розпорядника

1.

2.

3.

коштів місцевого бюджету)

03.02.2021 р. № 7

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 41326277

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 41326277

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)
V

(код за ЄДРПОУ)

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 23504000000

(код Проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

. _  . , .  ... (код Функціональної (код І ипової програмної класифікації видатківта .. .г ^  . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) -  , г 1 кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних нризначень/бюджетних асигнувань - 1573333 гривень , у тому числі загального фонду -  1573333 гривень та спеціального фонду -  0 
г ривень .

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІІ;
Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-ХІІ;
І Іостанова КМУ “ Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників уставное, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери” від 30.08.2002 №1298;
І Іаказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№836.
Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26;
Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. №2/8-11 " Про затвердження комплексної Програми " Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"
Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. №2/8-14 " Про затвердження Програми розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської міської 
територіальної громади на 2021 рік".
Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. №2/8-17 " Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді Тальнівської міської територіальної 
громади на 2021 рік".
Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. №2/8-13 " Про затвердження Програминаціонально- патріотичного виховання дітей та молоді в Тальнівськїй міській територіальній 
громаді на 2021 - 2022 роки".

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

№
з/п

*т

І Іідь державної політики

1 Створення оптимальних умов для забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5

1 Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти 1 295 326 0 1 295 326

2 Харчування та оздоровлення дітей 97 643 0 97 643

3 Стипендії міської ради 142 752 0 142 752

4 Матеріальне забезпечення дітей сиріт 37612 0 37612

Усього 1 573 333 0 1 573 333

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 Комплексна програма Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки 1 573 333 0 1 573 333

Усього 1 573 333 0 1 573 333

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

Обсяг видатків пов’язаний з перевезенням дітей, що проживають у 
сільській місцевості грн. кошторис 1295326,00 0,00 1295326,00

Обсяг видвтків на харчування для літнього табору грн. кошторис 75110.00 0,00 75110,00

1 2 3 4 5 6 7

Обсяг видатків на придбання путівок для оздоровлення дітей грн. кошторис 22533.00 0.00 22533,00

Обсяг видатків на виплати за категоріям грн. кошторис 126752.00 0,00 126752,00

Обсяг видатків на придбання призів( ( матеріалів) для організації 
заходів грн. кошторис 16000.00 0,00 16000,00



Обсяг видатків на придбання шкільної форми дітям - сиротам грн. кошторис 26752,00 0,00 26752,00

Обсяг видатківна виплату допомогу дітям - сиротам грн. кошторис 10860,00 0,00 10860.00

2 продукту

Шкільних автобусів од. звіт 11,00 0,00 11,00

Кі-сть учнів, які підвозяться до навчальних закладів осіб звіт 398,00 0,00 398,00

Кі-сть поїздок за один день - од. звіт 4,00 0,00 4,00

Кі-сть днів у які проводяться підвезення од. інформація 183,00 0,00 183,00

Кі-сть дітей, які плануються оздоровити в пришкільних таборах осіб 214,00 0,00 214.00

Кі-сть днів оздоровлення днів 14,00 0,00 14.00

Кі-сть дітей, які будуть оздоровлені осіб 5,00 0,00 5.00

Кі-сть осіб, яким планується призначення виплат осіб 254,00 0,00 254,00

Кі-сть заходів од. 15,00 0,00 15,00

Кі-сть дітей- сиріт, яким будуть придбані шкільні форми осіб 30,00 0,00 30,00

Кі-сть дітей-сиріт, яким проводиться виплата осіб 6,00 0,00 6,00

3 ефективності
Середні витрати на 1 шкільний автобус грн. 11776,00 0,00 11776,00

Середні витрати на 1 поїздку грн. 2944,00 0,00 2944,00

Середні витратина 1 дитину грн. 350,00 0,00 350,00

Середня вартістьі-го дня оздоровлення грн. 25,00 0,00 25,00

Вартість 1 путівки грн. 4500,00 0,00 4500,00

Середні виплати на 1 особу грн. 500,00 0,00 500,00

Середні витрати на 1 захід грн. 1070,00 0,00 1070.00

Середні витрати на придбання 1 коиплекту шкільної форми грн. 890,00 0,00 890,00

Середні виплати на 1 дитину - сироту грн. 1810,00 0,00 1810,00

4 Я К О С Т І

Відсотокохоплення учнів, які необхідно підвозити відс. 100,00 0,00 100,00

Відсоток охоплення дітей оздоровлення відс. 100,00 0,00 100,00

Відсоток охоплення дітей путівками відс. 100,00 0,00 100,00

Відсоток охоплення виплат стипендії відс. 100,00 0,00 100.00

Відсоток виконання запланованих заходів відс. 100,00 0,00 100,00

Відсоток забезпечення дітей- сиріт шкільною формою відс. 100,00 0,00 100,00

Відсоток забезпечення виплатами дітям сиротам відс. 100,00 0,00 100,00

Н ачальник відділу

«V- ---------

правління

У ^ у ? / у г / ґ г г /
у '  (ПІДПИС»

Раїса КАРМАН
(інішали/інішал. прізвище)

./ ''Т підпис)

І Іаталія ЗАХАРЧУК
(інішали/ініціал. прізвище)


