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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 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

03.02.2021 р. № 7

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

коштів місцевого бюджету )

1. 0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 41326277

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Тальнівської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

41326277

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611031 1031

(найменування відповідального виконавця)

„„2 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

(код за ЄДРПОУ)

23504000000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -83290600 гривень , у тому числі загального фонду -  83290600 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УП;
Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-Х11;
Закон України “ Про загальне середню освіту” від 13.05.1999 № 651-Х1У;
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;
Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№836.
Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. " Про затвердження комплексної Програми " Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки." 
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
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 громадянина ( за рахунок коштів освітньої 
субвенції)

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 субвенції

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 за рахунок 
субвенції

83 290 600 0 83 290 600

Усього 83 290 600 0 83 290 600

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

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 405,03 0,00 405,03

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од. штатний розпис 78,85 0,00 78,85

Обсяг освітньої субвенції грн. кошторис 83290600,00 0,00 83290600,00
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1 2 3 4 5 6 7

2 п р о д у к т у

Середньорічна кількість учнів осіб звіт ІСУО "Курс.Школа" 2865,00 0,00 2865,00
Середня кі-сть учнів - дівчаток осіб звіт ІСУО "Курс.Школа" 1289,00 0,00 1289,00
Середня кі-сть учнів - хлопчиків осіб звіт ІСУО "Курс.Школа" 1576,00 0,00 1576,00

3 е ф е к т и в н о с т і

Обсяг субвенції на 1 учня грн.
сума
су бвен ції/ середньор і ч на 
кількість учнів

29072,00 0,00 29072,00

Діто - дні відвідування од. 524295,00 0,00 524295,00
4 ЯКОСТІ

Кі-сть днів відвідування днів табель відвідування 183,00 0,00 183,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
<^,н>всь

V  . -  т ‘ Пі "

ового управління

(підпис)

Раїса КАРМАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ЗАХАРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)


