
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_________
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

43314923
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 _________________________________ Управління освіти Долинської міської ради_________________________________  ________43314923
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 0611200
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

______ 1200______
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0990________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

надання освіти за рахунок суовенцн з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами_____________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

09532000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 201 100 гривень, у тому числі загального фонду - 796 800 гривень та спеціального фонду - 404 300 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 Цілі державної політикиI 1 Забезпечити надання належної освіти особам з особливими освітніми потребами



!

Мета бюджетної програми

І___ Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п Завдання
і Забезпечення надання послуг особом з особливими освітніми потребамии

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

і 2 3 4 5
і Надання освіти з ДБ на надання державної підтримки особам з особливими осв потребами 796 800 404 300 1 201 100

Усього 796 800і 404 300 1 201 100

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

№ з/п _Наймен^вання місцевої / регіональноїд£ог£ами__ Загальний-фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з /п П о к а з н и к и
О д и н и ц я

ВИМІРУ
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о г о

1 2 3 4 5 6 7
Ґ Надання освіти з ДБ на надання державної підтримки особам з особливими осв потребами
1 затрат

Кількість загально-освітніх закладів од. Мережа закладів 19 19
Кількість дітей з особливими освітніми потребами осіб Мережа закладів 76 76

2 продукту
Кількість дітей дітей дошкільного віку осіб Мережа закладів- 22 22
Кількість дітей дітей шкільного віку осіб Мережа закладів 54 54

3 ефективності
Діто-дні відвідування дітей дошкільного віку діто-дні Журнал обліку відвідування 4 400 4 400
Діто-дні відвідування дітей шкільного віку діто-дні Журнал обліку відвідування 9 072 9 072

4 якості
Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку днів Журнал обліку відвідування 200 200
Кількість днів відвідування дітьми шкільного віку днів Журнал обліку відвідування 168 168

Начальник управління

ІЛ ІННЯ

Володимир СПОДАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ДЕМЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


