
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N8 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

*

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)

(наймеяуваніня відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0611152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
освітньої субвенції 23504000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

. т  ,. (код Функціональної (код Типової програмної класифікації видати в та .... , класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ,  . г 3 } кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1508570 гривень , у тому числі загального фонду -  1508570 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІІ;
Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-Х11;
Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№836.
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 р. №545 ( із змінами);
Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26;

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

1 Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям із особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у закладах освіти на основі застосування особистісно- 
оріентованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів таких дітей

7. Мета бюджетної програми

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, корекційнихпослуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

8. Завдання бюджетної програми



№
з/п

*
Завдання

1 Забезпечення дітей з особливими освітніми потребами освітою

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення діяльності ІРЦ за рахунок освітньої субвенції 1 508 570 0 1 508 570

Усього 1 508 570 0 1 508 570

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

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

І 2 3 4 5

Усього

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

Всього-середньорічне число ставок педагогічного персоналу од. 9,00 0,00 9,00

Обсяг видатків за рахунок субвенції грн. 1508570,00 0,00 1508570,00

2 п р о д у к т у

Кількість інклюзивно- ресурсних центрів шт. 1,00 0,00 1,00

кількість дітей, які відвідують ІРЦ осіб 334,00 0,00 334,00

Кі-сть дівчаток, які відвідують ІРЦ осіб 160,00 0,00 160,00

Кі-сть хлопчиків, які відвідують ІРЦ осіб 174,00 0,00 174,00

3 е ф е к т и в н о с т і

Витрати субвенції на одну дитину грн. 4517,00 0,00 4517,00

4 я к о с т і

Відсоток охоплення дітей, потребуючих навчання в ІРЦ відс. 100,00 0,00 100,00


