
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

03.02.2021 р. № 7

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

коштів місцевого бюджету )

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 ІІроірамноі класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджегу)
(найменуван ня відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

23504000000

(код ІІроїрамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
клас ифі ка ці і в ндаткі в та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43877184 гривень , у тому числі загального фонду -  38553384 гривень та спеціального фонду -  
5323800 гривень .

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;
Закон України “ Про загальне середню освіту” від 13.05.1999 № 651 -XIV;
Наказ МОН України “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 26.09.2005 
№557;
Наказ МОН України “Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" від 06.12.2010 р. №1205;
Постанова КМУ “ Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” від 22.11.2004 № 1591;
Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№836.
Рішення Тальнівської міської ради від 2 1.12.2020р.№ 2/8-12" Про затвердження Програми" Інформатизація та комп'ютеризація освіти тальнівської міської ОТГ на 2021-2025 роки"
Рішення Гальнівської міської ради від 21.12.2020р. №2/8-11 " Про затвердження комплексної І Ірограми " Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки".
Рішення Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. №2/8-14 " Про затвердження І Ірограми розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської міської 
територіальної громади на 2021 рік".

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020 р.№ 2/8-1 " Про затвердження 1 Ірограми соціально-економічного та культурного розвитку Тальнівської міської територіальної громади 
на 2021 рік"
Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26;



Ч»

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, 
усвідомленням ціностей громадянського ( вільного демократичного) суспільства верховенства права прав і свобод людини і громадяниа ( за рахунок коштів бюджету громади)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами ( за рахунок бюджету громади)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 38 518 384 3 103 800 41 622 184
3 Фінансуваннявидатків з інформатизації та комп'ютеризації 35 000 0 35 000
4 Співфінансування на капітальний ремонт ЗОШ №1 0 1 400 000 1 400 000
5 Співфінансування на будівництво стадіону ЗОІІІ№1 0 820 000 820 000

Усього 38 553 384 5 323 800 43 877 184

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 Інформатизація та комп'ютеризація 35 000 0 35 000

2 Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тапьнівської міської територіальної громади на 2021 рік 0 2 220 000 2 220 000

Усього 35 000 2 220 000 2 255 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат



кількість закладів (за ступенями шкіл). од. звіт 27,00 0,00 27,00
кількість класів (за ступенями шкіл) од. звіт 540,00 0,00 540,00
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персонажу ( місцевий бюджет) од. штатний розпис 18,58 0,00 18,58

середньорічне число штатних одиниць службовців од. штатний розпис 29,25 0,00 29,25
середньорічне число штатних одиниць робітників О Д . штатний розпис 236,60 0,00 236,60
Обсяг витрат по ЗЗСО грн. кошторис 38518384,00 3103800,00 41622184,00
Обсяг видатків на тех.обсуг обладнання в межах Інформатизація грн. кошторис/потребу 17500,00 0,00 17500,00
Обсяг видатків на послуги інтернету грн. ко штор и с/потребу 17500,00 0,00 17500,00
Обсяг витрат на співфінансування капітального ремонту та 
утеплення ЗОШ№1 грн. кошторис 0,00 1400000,00 1400000,00

Обсяг витрат на співфінансування будівництва спортивного 
майданчика ЗОШ№1 грн. 0,00 820000,00 820000,00

2 п р о д у к ту

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

відс. звіт 47,00 0,00 47,00

Кі-сть дівчаток відвідес ЗЗСО осіб * звіт 1289,00 0,00 1289,00
Кі-сть хлопчиків відвідує ЗЗСО осіб звіт 1576,00 0,00 1576,00
Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонт обладнання од. кошторис/потребу 250,00 0,00 250,00
Кі-сть точок інтсрнет од. потреба 24,00 0,00 24,00
Кі-сть об'єктів капітального ремонту од. 0,00 1,00 1,00
Кі-сть об'єктів капітального будівництва О Д . 0,00 1,00 1,00

3 еф ек ти в н о ст і

діто-дні відвідування од. табель відвідування 524295,00 0,00 524295,00
Обсяг виділених коштів на 1 учня за рахунок коштів бюджету ОТГ грн. кошторис 13457,00 0,00 13457,00
Середні витрати на одну од.заправки, ремонту в межах програми 
Інформатизація грн. кошторис/потребу 70,00 0,00 70.00

Середні витрати на утрим.однієї точки мережі інтернету в межах 
програми Інформатизація грн. кошторис/потребу 729,00 0,00 729,00

Обсяг видатків на один об'єкт капітального ремонту грн. 0,00 1400000,00 1400000,00
Обсяг видатків на один об'єкт капітального будівництва грн. 0,00 820000,00 820000,00

4 Я К О С Т І

ДВ4ДУ ван ня днів звіт 183,00 0,00 183,00

Раїса КАРМАН
(ініціали/ініціал. арі івищс)

о управління
ііЯІДПИС)

Наталія ЗАХАРЧУК
(ініціали/ініціал. прі звите)


