
ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

м. Тальне

27.04.2021
№ 108

Про затвердження змін до 
паспорта бюджетної 

програми на 2021 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України 26.08.2014 за № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 11043/25881 (із змінами), ст. 20 
Бюджетного кодексу України, рішення сесії Тальнівської міської територіальної 
громади від 23.04.2021 №9/8-2 “ Про внесення змін до рішення міської ради від 
21.12.2020 №2/8-26 “ Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2021 р.” ( із змінами).

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 

на 2021 рік по головному розпоряднику коштів -  Відділ освіти, молоді та 
спорту Тальнівської міської ради, затвердити їх в новій редакції за кодом 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

0611061 “ Надання загальної середньої освіти закладми загальної середньої 
освіти”
2. Подавати до управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій 
Тальнівської міської ради, звіти про виконання паспортів бюджетних програм у 
терміни подання річної бюджетної звітності.



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

27.04.2021 р. № 108

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

коштів місцевого бюджету )

1. 0 6 0 0 0 0 0 Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 41326277

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0 6 1 0 0 0 0 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)

0 6 1 1 0 6 1 1061

(найменування відповідального виконавця)

др2 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

(код за ЄДРПОУ)

23504000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  831500
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -831500 гривень , у

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;
Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-ХІІІ;
Закон України “ Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 № 2628-ІІІ;
Рішення сесії Тальнівської міської територіальної громади №7/8-26 від 25.02.2021 року " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 року№2/8-26 " Про бюджет 
Тальнівської територіальної громади на 2021 рік"
Програма соціальное- економічного та культурного розвитку Тальнівської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020 року№2/8-1" ( із 
змінами).
Рішення сесії Тальнівської міської ради від 23.04.2021 №9/8-2 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 року№2/8-26 " Про бюджет Тальнівської територіальної
громади на 2021 рік"



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

Ціль державної політики

1 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції.

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5

1 Придбання обладнання довгострокового користування 0 694 000 694 000
2 Капітальний ремонт шкільної вбиральні ЗОШ №1 0 137 500 137 500

Усього 0 831 500 831 500

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 Програма соціально- економічного та культурного розвитку Тальнівської територіальної громади на 2021 рік, 0 831 500 831 500
Усього 0 831 500 831 500

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 затр ат
Обсяг співфінансування з бюджету територіальної громади на 
придбання лінгафоного кабінету грн. кошторис 0,00 300 000,00 300 000,00

Обсяг співфінансування з бюджету територіальної громади 
шкільного автобуса

грн. кошторис 0,00 200 000,00 200 000,00

Обсяг видатків на придбання інтерактивної панелі за рахунок грн. кошторис 0,00 194 000,00 194 000,00



Г  і 2 3 4 5 6 7

залишку освітньої субвенції
Обсяг видатків на ремонт вбиральні в ЗОШ№1 грн. кошторис 0,00 137 500,00 137 500,00

2 п родук ту

Кі-сть придбаного обладнання лінгафоних кабінетів од. кошторис 0,00 2,00 2,00
Кі-сть придбаного шкільного автобуса од. кошторис 0,00 1,00 1,00
Кі-сть придбаної інтерактивної панелі од. кошторис 0,00 2,00 2,00
Кі-сть вбиралень в яких плануються ремонтні роботам од. кошторис 0,00 1,00 1,00

3 еф ек ти в н ост і

Середні витрати на придбання лінгафоних кабінетів грн. кошторис 0,00 150 000,00 150 000,00
Середні витрати на придбання шкільного автобуса грн. кошторис 0,00 200 000,00 200 000,00
Середні вигорати на придбання інтерактивної панелі грн. кошторис 0,00 97 000,00 97 000,00
Середні витрати на ремонт вбиралені грн. кошторис 0,00 137 500,00 137 500,00

4 я к ості
Відсоток обладнання довгострокового використання на, які 
передбачене співфінансування відс. кошторис 0,00 100,00 100,00

Відсоток ремонту вбиральні н а , який передбачені кошти відс. кошторис 0,00 100,00 100,00

Н ач ал ь н и к  в ідд іл у

ПОГОДЖЕНО:

іггжг/
(підпис)

Раїса КАРМАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ШПИЧАК
(ініціали/ініціал, прізвище)


