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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Долинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Наказ управління освіти від 27.01.2021 № 11

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 _________________________________ Управління освіти Долинської міської ради_________________________________  _______ 43314923
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

43314923
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 0610000
(код Програмної

Управління освіти Долинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611031
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

_________1031_______ _
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами 
________ 0921__________ загальної середньої освіти____________________

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

09532000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 568 300 гривень, у тому числі загального фонду - 137 568 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України"Про освіту",Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів у галузі освіта,Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів,рішення Долинської міської ради "Про бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 року №35-2/2020

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

|№ з/п _Цілідержавної політикиГ~і— Надання звгальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція)



оюджетної програми
.адання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п Завдання
1 1031 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 137 568 300 137 568 300

Усього 137 568 300 137 568 300

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

№ з/п __Найме№£вання місцевої / регіональномт£ог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього •

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П о ка зн и ки
О д иниц я

ВИМІРУ
Д ж е р е л о  ін ф о р м ац ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
1 затрат

Кількість навчальних закладів І ступеня од. Мережа закладів 3 3
Кількість навчальних закладів І-ІІ ступеня ОД. Мережа закладів 6 6
Кількість навчальних закладів І-ІІІступеня ОД. Мережа закладів 16 16
Кількість учнів у навчальних закладах од. Мережа закладів 5 770 5 770
Кількість класів у навчальних закладах І ступеня од. Мережа закладів 15 15
Кількість класів у навчальних закладах І-ІІ ступеня од. Мережа закладів 47| 47
Кількість класів у навчальних закладах І-Ill ступеня од. Мережа закладів 242і 242
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 672,59 672,59
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу ОД. Штатний розпис 160,94 160,94

2І продукту
Середньорічна кількість діто-дні відвідування діто-дні Розрахунок 969 360 969 360
Середні витрати на перебування 1 учня в навчальному закладі грн Розрахунок 23 842 23 842

3 ефективності
Кількість днів відвідування днів Журнал обліку відвідування 168| 168

Володимир СПОДАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ДЕМЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


