
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БОГОДУХЮСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТНІ 

Н А К А З

30.08.2021 Краенокутськ № 204

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм; по відділу освіти 
Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області на 2021 рік

Згідно з рішенням XII сесії Краснокутської селищної ради VIII 
скликання від 19.08.2021 № 2095-УІІІ «Про внесення змін до рішення
селищної ради від 22.12.2020 № 65-УІІІ «Про бюджет Краснокутської 
селищної територіальної громади на 2021 рік» та додатками до нього (зі 
змінами), з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, 
відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), зареєстровані в 
Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», н а к а з у  ю:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по відділу 
освіти Краснокутської селищної ради за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

-0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
-0611010 «Надання дошкільної освіти»
-0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти»;
■■0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти»;
■-0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
-0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;



-0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл»;
-0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
-0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів», виклавши їх в новій 
редакції, іцо додаються.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освітні



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 
26 с ерпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29  грудня 2018 року № 1209)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника

______________
коштів місцевого бюджету-)

З Р . М о ? / / ?

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 44131710-
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0610160

(код Програмної класифікації видатків та 
кредиту вання місцевого бюджету)

Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
(найменування відповідального виконавця)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах

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

44 ІЗ 1710
(код  за ЄДРГІОУ)

20541000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1491647 гривень , у тому числі загального фонду -  1491647 гривень та спеціального фонду -  0_ 
гривень .

5. Підстави для виконання бю дж етн ої програми

"Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-\Л)(іч змінами). Закон України '"'Про осиіту""(Закон від 05.09.2017 № 2145-V! 11)(із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 '"'Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"” (із змінами). 
Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2016 року № 268 '"'Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів"" (із змінами).
Рішення III сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 22.12.20р. "Про бюджет Краснокутськох селищної територіальної громади на 2021 рік” (зі змінами).

6. Цілі дер ж а в н о ї політики, на досягнення яких спрямована реалізація  бю дж етн ої програми

№
з/п

Ціль державної політики

Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти1

7. М ета б ю д ж е т н о ї програми

Керівництво і управління у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми



№
з/п

Завдання

І Здійснення відділом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

і
Створення належних умов для здійснення відділом освіти наданих повноважень та функціонування відділу 
освіти 1 491 647 0 1 491 647

Усього 1 491 647 0 1 491 647

0. Перелік місцевих / регіональних програм, іди виконую і ься у складі бюджетної програми-
гривень

№
Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усьогоз/п

1 2 3 4 5
Усього

І. 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 штатних одиниць од. штатний розпис 5,00 0,00 5,00
2 продукту

кількість отриманих доручені», листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 1 497,00 0,00 1 497,00
3 ефективності

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок 298,33 0,00 298,33
"кількість виконаних доручен-к-; листів, звернень, заяв, скарг на _

од. розрахунок— 299,00 р о о 299,00одного працівника
4 якості

відсоток вчасно виконаних доручень, розглянутих листів, звернень, 
заяв, скарг в іде. розрахунок 100,00 0,00 100,00
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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 Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника

. М  М  Л / / 7 ,  * * * & ? _____________________
^  коштів місцевого бю.іжст\ )

Паспорт
бюджетної п})ограми місцевогсгбюджету на 2021 рік

0600000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 44131710
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого бюджету)
головного розпорядника коштів місцевого бюджет) ) (код за ЄДРІІОУ)

0610000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

44131710
(код та С Д РПО У)

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 20541000000

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

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджеті )

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

4. Обсяг бюджетних призначєнь/бюджетних асигнувань -31329850 гривень , у тому числі загального фонду -  29848487 гривень та спеціального фонду -  
1481363 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс У країни (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ)(із змінами).
Закони України "Про освіту" (із змінами), "Про дошкільну освіту"(із змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів 
у галузі "Освіта" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Рішення 111 сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 22 12.20рї "Про бюджет Краснокутської селищ ної територіальної громади на 2 0 2 1 рік".(із змінами) Рішення сесії 
Краснокутської селищної ради від 22.12.2020р № 63 - VIII " Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" 
(із змінами)

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

№>
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення .доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

7. Мета бю джетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бю дж етної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити с і чорення належних умов.: ля надання на надежном} рівні дошкільної освіти та виховання дітей



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

і Забезпечити створення належних умов для надання па належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 29 848 487 1 481 363 31 329 850

Усього 29 848 487 І 481 363 ЗІ 329 850

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

і Програма економічного і соціального розвитку К рас покутської селищної територіальної громади на 2021 рік 4 031 780 98 900 4 130 680
Усього 4 031 780 98 900 4 130 680

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 затр ат
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис 190,71 0,00 190,71

кількість груп од. мережа 30,00 0,00 30,00

кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 10,00 0.00 10,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 58,71 0,00 68,71

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од. штатний розпис 9,00 0,00 9,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. штатний розпис 63,75 0,00 63,75
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 49,25 0.00 49,25

2 продукту
кількість дітей від 0 до 6 років осіб звітність 891,00 0.00 891,00
кількість дітей, т о  відвідують дошкільні заклади осіб мережа 577,00 0,00 577,00

3 ефек ти в пості
середні витрати на 1 дитину гри. розрахунок 51 730,48 2 567,35 54 297,83

діто-дні відвідування грн. розрахунок до кошторису 78 406,00 о,00 78 406,00

4 Я К О С Т І

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою в іде. розрахунок 65,00 ”  0,00 65,00
кількість хш іі^двідування--------------------------- —:-------------------------------------------------------------------- од. р о ^ а ^ н о к  до кошторису- 135,90 0.00 135,90
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Надія ПІСНА
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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)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника

<% >. /> < ґ. •? //> ■  "  ___________________
/у  коштів місцевого бюджету )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 44131710

2.

(код Програмної класифікації видатків іл 
кредитування місцевого бю джету)

0610000 Відділ освіти Краснокутської c c j

(найменування го.

шщиої ради Бо го дух і

тонного розпорядника коштів місцевого бюджету )

вського району Харківської області

(код за ЄДРГІОУ)

44131710
(код П рограмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бю джете)
(найх існування відповідального виконавця) (код та ЄДРПОУ)

о2. 0611021 102! 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти

20541000000

(код П рограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету )

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевою бюджету)

(йод Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджегу )

ій м о т  вания бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -43753865 гривень , у тому числі загального фонду -  42079520 гривень та спеціального фонду -  
1674345 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ)(із змінами).
Закони України "Про освіту" (із змінами), "Про повну загальну середню освіту"(із змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів 
у галузі "Освіта” (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами) 
Рішення II сесії Краснокутської селищної ради УIII скликання від 11 12.20р. ""Про внесення змін до рішення LIII сесії Краснокутської селищної ради УII скликання від 20 грудня 2019 року 
""Про селищний бюджет на 2020 рік"”( із змінами)." Рішення сесії Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 № 63 - УПІ " Про затвердження Програми економічного і соціального 
розвитих1 Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)

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

№
з/п

Ціль державної політики

1
Сі ворення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як члена суспільства, 
усвідомленням цінностей громадянського(вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина

7. М ета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання



1 Забезпечити падання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями викорис тання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальним фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 42 079 520 1 674 345 43 753 865
Усього 42 079 520 1 674 345 43 753 865

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

№
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

з/п Спеціальний фонд Усього

, 3- 4
І Програма економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік 1 1 926 1 54 106 500 12 032 654

Усього 11 926 154 106 500 12 032 654

1. Результативні показники бю джетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

І затрат

Усього середньорічне число ставок/штати их одиниць од. штатний розпис 243,12 0,00 243,12
кількість закладів (за ступенями шкіл), од. мережа 14,00 0.00 14,00
кількість класів (за ступенями шкіл) од. мережа 1 59,00 0,00 159,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу од. штатний розпис 6,83 0,00 6,83

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

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. штатний розпис 195,50 0,00 195,50
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 40,80 0,00 40,80

2 п р о д у к т у

кількість учнів у закладах загальної середньої освіти од. мережа 2 494,00 0,00 2 494,00
3 е ф е к т и в н о с т і

середні витрати на 1 учня грн. розрахунок 16 872,30 671,35 17 543,65
середні витрати на 1 штатну одиницю грн. розрахунок 173 081,28 0,00 173 081,28

4 я  кості

відсоток учнів, що отримають відповідний документ про освічу в іде. розрахунок ------- 100,00 0,00 100,00

і і Ууяуд ііасіщку'гсьідл .ет.'пдмцтої ради
\ Л \  \  у * \  / / Л  „ У /  І*.
їй іна н |ои §ф .)[і|ра вл ж ня  Красноучтської о

чО ' ' < ^  4 4 3  •

40 9 6 2-° *"
у К Р А І\-\^

і ради;
°

/ І
/ /* «

Гетяна КРАЛЯ

Іадія ПІСНА



ЗАТВЕРДЖЕНО

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудно 2018 року N9 12091

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівськоі-о району 
Харківської області

?г> Л  /у 4  У.. Г * ипт і ' ^

Паспорт
бю дж ет н о ї програми м ісц евого  бю дж ету на 2021 рік

0600000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
(код Пригр 

кредиті'нання місцевого бю;
ндиткі» га (найменування головного рон юрядника коштів місцевого бюджету ) 
іжечу)

44131710
(код та ОДРІ ІОУ)

0610000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Бо году х і в с ь ко го району Харківської області 44131710
сод І Ірій рамної класифікації видатків 

КрСДИІЛІШІПІЯ місцевого бюджету)

0611070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми__________________________________________

20541000000

і програмної. ’ класифікацією видатків т;

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - ^ 777113  гривень , у тому числі загального фонду — 3 0 4 7 2 4 3  гривень та спеціального фонду — 1729870  

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ)(їз змінами).
Закони України "Про освіту'" (із змінами), "Про позашкільну освіту"(із змінами).
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі "Освіта" (їз змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. №* 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(їз змінами)
Рішення III сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 22.12 20р. "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" (із змінами).Рішення сесії 
Краснокутської селищної ради від 2 2 .12.2020р. № 63 - VIII " Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" (із 
змінами)

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

№
з/п

Ціль державної політики

Забезпечення доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору-шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
і походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у  сфері позашкільної осві ги з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

і Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
—гривень—



№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
1 Забезпечи ти рівні можливос ті дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти 3047  243 1 729 870 4 777 113

Усього 3 047 243 1 729 870 4 777 113

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
і Програма економічного і соціального розвитку К рас покутської селищної територіальної громади на 202 і рік 135 753 0 135 753

Усього 135 753 0 135 753

11. Результативні показники бюджетної програми

ТОР о'.г /Т о  ч У  Ч  '«> 
/ т б р о д а ї щ г Т і  \  рї

5#?37

І § | і  щ
•і селишуоЬраіси \  

і Красноіс\ і\чжої селЙщі юї ради

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 ( 7
1 затрат

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис 21,61 6,50 28,11
кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем 
розташування) од. ме])ежа 2,00 0,00 2,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу од. штатний розпис 1 1,11 2,25 13,36

середньорічне число ставок'штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених д о  педагогічного персоналу од. штатний розпис 4,00 0.00 4,00

середньорічне число ставок штатних одиниць одиниць робітників од. штатний розпис 5,00 3,00 8,00

середньорічне число ставок штатних одиниць одиниць спеціалістів од. штатний розпис 1,50 1,25 2,75

2 продукту
кількість заходів з позашкільної роботи од. розрахунки до кошторису 26,00 0,00 26,00
кількість дітей . залучених у заходах осіб розрахунки до кошторису 290,00 0.00 ‘ 290,00
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту осіб мережа 1 1 12,00 200,00 1 312,00
кількість дітей залучених у заходах (хлопці) осіб розрахунки до кошторису 1 17,00 0.00 117,00
кількість дітей залучених у заходах (дівчата) осіб розрахунки до кошторису 173,00 0,00 173,00
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у 
тому числі (хлопці) осіб мережа 443,00 100,00 543,00

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у 
тому числі (дівчата) осіб мережа 669,00 100.00 769,00

3 ефективності
середні випрат и на 1 захід з позашкільної роботи грн. розрахунок 1 184,23 0.00 1 184,23
середні витрати на 1 дитину грн. розрахунок 2 740,33 8 649.35 11 389,68

4 якості
відсоток дітей (х.шпців/дівчат), які отримали нагородивша-

у у  к р а с н онапрямами діяльності гуртків ^ Г У х в ід с . розрахунки до  кошторису 21,60 0.00 21,60

/ / У  -
відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених потаїкі-льнрю\Ьсвітоюг—.

■ / /  х ' _ У ^за напйзаддм-и^І^т<^-де^у)тків, віком, та місцеві проживання
-------- / / у  ________ ___

У  в,-0рлч розрахуй^- / 44,60 0,00 44,60

м.п.



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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника

• ^ 7  Ж Я Ґ - с ? / * .  _______________________
коштів місцевого бюджет) )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

06000(10 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
(код П рограм ної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого бюджет))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю дж ет)')

44131710
(код за СДРПОУ)

06100(10 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 44131710
(код П рограм ної класифікації видатків т 

кредитування м іс с в о г о  бюджете)

0611061 1061 0921

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти

(код за ЄДРПОУ)

20541000000

(код П рограм ної класифікації видатків 
кредитування місцевого бюджет)')

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредиту вання місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджет) )

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
____ кредиту вання місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бю дж етних призначень/бюджетних асигнувань - 7761367 гривень , у тому числі загального фонду -  53060 гривень та спеціального фонду -  7708307 
гривень .

5. Підстави для виконання бю дж етної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-У1)(із змінами).
Наказ М іністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами)
Наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами) 
Рішення [її сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 22, і2.20р. "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік"(із змінами). Рішення сесії 
Краснокутської селищ ної ради від 22.12.2020 №  63 - V III" Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" 
(із змінами)

6, Цілі держ авн ої політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

і
Створення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як члена суспільства, 
усвідомленням цінностей громадянського(вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина

7. Мета бю дж етн ої програми

Забезпечення покращ ення матеріально-технічного стану закладів загальної середньої освіти

8. Завдання бю дж етн ої програми

№

з/п
Завдання



1 Забезпечити максимально відсоток якісно готових до функціонування об'єктів освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

| Забезпечити максимально відсоток якісно готових до функціонування об’єктів освіти. 53 060 7 708 307 7 761 367
Усього 53 060 7 708 307 7 761 367

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Програма економічного і соціального розвитку К рас покутської селищної територіальної громади на 2021 рік 53 060 7 708 307 7 761 367
Усього 53 060 7 708 307 7 761 367

1 і . Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

! 2 3 4 5 6 • 7

І за т р а т

обсяг видатків на капітальний ремонт тис.грн.
зведений кошторисний 
розрахунок

0,00 7 708,30 7 708,30

обсяг видатків на закупівлю засобів індивідуального захисту, 
дезінфекційних засобів

грн. розрахунок 53 060,00 0,00 53 060,00

2 ц родукту

кількість о б ’єктів де буде проведено капітальний ремонт од.
зведений кошторисний 
розрахунок

0,00 13,00 13,00

кількість закладів, на які планується закупити засоби од. розрахунок 14,00 0,00 14,00

індивідуального захисту, дезінфекційних засобів
з еф екти  в поеті

середня вартість капітального ремонту грн. розрахунок 0,00 592 947,00 592 947,00

середня вартість на один заклад грн. розрахунок 3 790,00 0,00 3 790,00
4 я кості

рівень готовності об’єктів капітального ремонту в іде. розрахунок 0,00 100,00 100,00
рівень забезпечення закладів засобами індивідуального захисту, 
^сзлХ^іОДЇй^ и^'засоб і в в іде. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Тетяна КРАЛЯ
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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
І Іаказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника

4 ?  ________
(/ 'коштів місцевого бюджету )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Е 0600000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівськог о району Харківської області 44131710
(код І Ірофамиої класифікації нида гкін та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за (  ДРІІОУ)

кредитування місцевого бюджеіу)

0610000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 44131710
(код 11 рої рам мої класифікації видатків ті 

кредитування місцевого бюджету)

0611142 1 142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

(код за СДРПОУ)

20541000000

кредиту ванні
її проірамної класифікації видаті

(код‘Рункціоііа.іі.ної 

кредіяува ння бюджету)

іуїкніня бюджетної проірами зіідіїо з Типовою нроірамною класифікацією видатків та кредитування (код бюджету)
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38989 гривень , у тому числі загального фонду -  38989 гривень та спеціального фонду -  0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ)(зі змінами)
Закони України "Про освіту"(зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і 
дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"(зі змінами)
Положення про виплату грошової винагороди здобувачам освіти закладів освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі "Освіта" (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення III сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 22.12.20р. "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами).Рішення сесії 
Краснокутської селищної ради від 22.12.2020р. № 63 - VIII " Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" 
(із змінами)

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення здійснення видатків для виплати одноразової допомоги, грошової винагороди

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання

1 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років



І Забезпечення виплати грошової винагороди здобувачам освіти закладів освіти Крас покутської селищної ради Вогодухівського району Харківської області, які стали переможцями та 
призерами олімпіад, інтелектуальних, мистецьких, творчих, спортивних конкурсних заходів, конкурсів Малої академії наук, тощо, районного, обласного, всеукраїнського та 
міжнародного рівнів.__________________________________________________________________________________________________________________________________ ______ _

9. Напрями використання бюджетних коштів

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

і
Надання допомоги дітям сиротам, та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 
років 12 689 0 12 689

2
Надання грошової винагороди здобувачам освіти закладів освіти, які стали переможцями та призерами 
олімпіад, інтелектуальних, мистецьких, творчих, спортивних конкурсних заходів, конкурсів Малої академії 
наук, тощо, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

26 300 0 26 300

Усього 38 989 0 38 989

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

1 1 Ірограма економічного і соціального розвитку К рас покутської селищної територіальної громади на 2021 рік 38 989 0 38 989
Усього о о поо п 38  989

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

1 Іоказники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 6 7

1 затрат
обсяг видатків на виплату одноразової допомоги грн. розрахунок 1 2 670,00 0,00 12 670,00

обсяг видатків на виплату грошової винагороди гри. розрахунок 26 300,00 0,00 26 300,00

2 продукту

кількість одержувачів допомоги осіб
список служби у справах 
дітей

7,00 0,00 7,00

кількість одержувачів грошової винагороди осіб подання закладів освіти - 34,00 0,00 34,00

3 ефективності
середній розмір допомоги грн. розрахунок 1 810,00 0,00 1 810,00

середній розмір грошової винагороди на 1 одержувача грн. розрахунок 773,53 0,00 773,53

4 якості
відсоток забезпечення дітей виплатою допомоги в і де. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток дітей які отримають грошову винагороду від загальної 
кінь кості учнїй в іде. розрахуй к . ^ --- ----- 1,40 0,00 1,40

Ч  о»у'он>'
— А

З  чз /  г- 
0 к \ і ської сел и шноі і )ад і і

II Ф X Г  І І ’ ■' ¥ І \ :шя Красно^сутсі.кД)) селі! нної ради

\ \ * І \  / І\ & О \  /  Л г  7Л ч ТЬ \ 7
----- < * ' -с/У
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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)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника

<///?. _________
(У коштів місцевого б ю дж еті')

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 44131710
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджеті')

о б і о о о о Відділ освіти Краснокутської селищної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю дж еті')

ради Богодухівського району Харківської області

(код за ЄДРПОУ)

4 4 1 3 1 7 1 0

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджет)')

(наймснуван ня відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0 6 ІьОЗ1 503 і ио і и
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл 2 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0

(код Програмно; класифікації видатків та 
кредиту ва н к  я м ісцево го бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевог о бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджеті )

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3219736 гривень , у тому числі загального фонду -  2996886 гривень та спеціального фонду -  222850 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ)(із змінами)
Закони України "Про освіту", "Про позашкільну освіту".
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.1 1.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"(із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. .№ 8л6 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 6 ю д ж є т і в " ( і з  змінами)
Рішення ПІ сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 22.12.20р. "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік", (зі змінами). Рішення сесії 
Краснокутської селищної ради від 22.12.2020р. № 63 - VIII " Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" (зі 
змінами).

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

№
з/п Ціль державної політики

і
Забезпечення розвитку здібностей вихованців побраному виді спорту, визнаному в Україні,створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного 
оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту -

7. Мета бю джетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок 
здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

и-
з/п Завдання



Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими 
спортивними школами 2 996 886 222 850 3 219 736

Усього 2 996  886 222 850 3 219 736

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

і Програма економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік 431 206 0 431 206
Усього 431 206 0 431 206

! 1. 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі 
їх видів (ДЮ СШ , КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання 
я к и х зд і й сню ються з б юджету

од. мережа 1,00 0,00 1,00

обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

грн. кошторис 2 996 886,00 222 850,00 3 219 736,00

2 продукту
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)

осіб мережа 437,00 0,00 437,00

3 ефективності
середні витра ти на утримання однієї комунальної ДЮСШ у 
розрахунку на одного учні грн. розрахунок 6 857,86 509,95 7 367,81

4 я кості
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету (ДЮ СШ , КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим в іде. розрахунок 100,00 0,00 100,00

куте Ь КО 1

Гетяна КРАЛЯ
(ініціали/ініціал. прі:

Ш;-,Т- І І ^  і -•
?уі£№$ління Краюнакуйької сеіи іяЬ ір 'ади  
і*// \\% 1 \ Ладія ПІСНА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства Ф інансів України 
26 серпня 2014 року № 8 3 6  
(у редакц ії наказу М іністерства ф інан сів  України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Краспокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника

________________
коштів місцевого бюджету )

П асп орт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Краспокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

44131710
Т ол оСД ГТІОУ )

0610000
( код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Краенокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
(найменування відповідального в

44131710
(к о д  за Г Д Р П О У )

0615041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 20541000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету')

(код Типової проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету')

(код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний Кодекс України.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказ МФУ від 20.09.20! 7 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків 
га кредитування місцевих бюджетів», наказ МФУ від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних і ірограм та результат інших показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Рішення IV сесії Краспокутської селищної ради VIII скликання від 26.01.21 р. "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 
ЖОТ року' ЛЯо-УПІ "Про бюджет Краспокутської селищної територіальної громади на 2021 рік".(зі змінами)

6. І Іілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
ДГо

з/ п
1 Біль державної політики

і Утримання в належному стані існуючої мережі спорт ивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефект ивного функціонування для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми



Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, 
забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

і
У і римання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та 
забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

0 0 0

Усього 0 0 0

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



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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бюджету )

44131710
(код та еДРІЮ У )

Д.

0610000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджет,')

(найменування відповідального виконавця)

44131710
(код та ЄДРПОУ)

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 20541000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код  Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменувань<я бюджетної програми згідно і Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -5552100 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  5552100 
гривень .

5. Підстави для виконання бю джетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ)(зі змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення ПІ сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 22.12.20р. "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік", (зі змінами) Рішення сесії 
Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 № 63 - V III" Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" (зі 
змінами).

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

№
з/п

Ціль державної політики

І Утримання в належному стані будівель, приміщень та систем життєзабезпечення навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бю джетної програми



№
з/гі Завдання

і Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення будівництва / реконструкції о б ’єктів 0 5 552 100 5 552 100
Усього 0 5 552 100 5 552 100

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

і Програма економічного і соціального розвитку К рас покутської селищної територіальної громади на 2021 рік 0 5 552 100 5 552 100
Усього 0 5 552 100 55 5 2  100

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 затрат

обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) тис.грн.
зведений кошторисний 
розрахунок 0,00 4 252.10 4 252,10

обсяг видатків на капітальний ремонт тис.грн.
зведений кошторисний 
розрахунок 0,00 1 300,00 1 300,00

2 продукту
кількість о б ’єктів, які планується побудувати (реконструювати) од. зведений кошторисний 0,00 4,00 4,00

розрахунок

кількість о б ’єктів, де буде проводитись капітальний ремонт од.
зведений кошторисний 
розрахунок 0,00 4,00 4,00

3 ефективності

середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об’єкту тис.грн. розрахунок 0,00 1 063,03 1 063,03
середні витрати на капітальний ремонт одного о б ’єкта грн. розрахунок 0,00 325 000,00 325 000,00

4 ЯКОСТІ

рівень готовності об’єктів будівництва відс. розрахунок 0,00 86,00 86,00
р](̂ ^фЄ |тр^:і1т о ^ ^ ^ ’єктів капітальних/ремонту .. відс. /--------------522— — роапагтюк /  —---- 0,00 100,00 100,00
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Гетяна КРАЛЯ
(ііііціили.'іиіціал. іірішишс)

Надія ПІСНА

м.п.


