
ЗАТВЕРДЖЕНО
‘ Т8 0 С Т 9 2  сг.на-- з У<03 - /  25 сер-”-р 2С‘>4 оо<у №535 
!•••-, наказу V.:- стерствз фінансів України 
рудня 2С" с рС'.у № '209 ;

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий  докум ент
Наказ у-.равл.ння освіти № 53 з;д 23.03 2021

••.-3/veHyaa.4r.P о позчого розлооядм/.ка коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
б ю д ж е т н о ї програм и м ісцевого  бю дж ет у на 2021 р ік

1. 0600000
(кед Програмної 

класифікації 
задан е та 

кредитування
місцевого бЮЛЖе’Л/'.

2. 0610000
(код Програмно' 

класифікації 
задатків ~а 

кредитування 
місцевого бюджету)

3. 0611021
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

_________ Управління освіти Долинської м іської ради_________
{найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти Долинської м іської ради
(найменування відповідального виконавця)

__________1021__________
(код т /.пової програмної 
класифікації зидатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0921_________
(кед Функціональної 

класифікації' зидатків та 
кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти____________________

(найменування бюджетної -програм/ згідно з 
"/позою  програмною класифікацією зидаткіз та 

кредитування місцевого бюджету;

43314923
(код за ЄДРПОУ)

43314923
(код за ЄДРПОУ)

09532000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 739 421,76 гривень, у тому числі загального фонду - 73 152 821,76 гривень та спеціального фонду - 1 586 600 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний Кодекс України, Закон України"Про освіту".Закон України"Про загальну середню освіту".Наказ Міністерства фінансів України зід 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 рад/ "Поо бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік" зід 24.12.2020 року №35-2/2020: рішення Долинської 
міської ради зід 28.01 2021 №100-4/2021 Про внесення змін до рішення Долинської місько: сади "Про бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік" зід 24.12.2020 року №35-2/2020; рішення 
Долинської міської ради від 18,03.2021 №205-7/2021 Про внесення змін до 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 __Ц їл[державної політики
І 1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвініми навчальними закладами

7. Мета бюджетної програми
Надання загальної освіти середньої освіти закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

|№  з/п Завдання
L _ j _____ Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвініми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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



2 3 ^ - j - -----------
5

аданмр -а ,і
j Ш К О Л О Ю .

к ■ •••,.< /(і о( у—/  загальноосвітніми наз'-аг •>•<•/V / ■ • .гадам/ ( з * ч. 
/V  ■ .і,. "V, н-езна-ом -ой школі), сг-ед ;а л :зоза«/ми . r a w  гшеями. 73 1 52 821,76

І
1 586 600] 74 739 42'..76

І 'мназ я у /  ко y v .iv /
V ---------------- Усього 73 152 821.78 1 586 600] 74 73S 421,76

( нальних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

N" і/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
2 3 4 5

Усього! __

11. Результативні показники бюджетної програми ............... ....  .

Ns з/п П оказни ки
О д иниця

ВИМІРУ
Д ж ерел о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч школою, дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
1 затрат

■(•лькіств закладів і ст °д Мережа закладів __ 3j 3
< лькіс-ь закладів І-ІІст. ОД. Мережа заклад із 6 6
<  ьч'С’ ь закладів ‘-Міст. ОД. Мережа закладів 16 16
< гьк с 'ь  класів в ЗОШ і ст ОД. Мережа закладів 15 15
< лькість класів з ЗОШ і- !І ст. ОД. Мережа закладів 47 47
К:дькіс_ь класів з ЗОШ і-1!! ст. од. Мережа заклад із 242 242
Ставки педагогам ОД. Штатний розпис 37,68 37,68
Ставки спеціалістів ОД. Штатний роз~/с 114,01 . 4,0 і
Ставки робітників ОД. Штатний розпис 334,9 334,9

2 продукту
Кількість д'тей.шо навчаються в ЗОШ іс* осіб Мережа закладів 221 221
Кількість дітей, які навчаються в ЗОШ - :• ст. осіб Мережа закладів 619 619
Кількість дітей, що навчаються з ЗОШ і-! і і ст. ОД. Мережа закладів 4 930 4 930
<тьк:с~ь д лей, що проживають у пришкільних інтернатах осіб Мережа закладів 40 40

3 якості
Кількість д н і з  відвідування днів Журнал обліку відвідування 168 168

4 ефективності
£ !_0-Дп! відвідування дітей дошкільного віку знз.які охоплені ДОШКІЛЬНИМ 
з/хозанням з метою підгото

осіб Журнал обліку відвідування 2 772 2 772

Діто-дні відвідування дітей груп продовженого дня осіб Мережа закладів 121 968 121 968)
Цітс-дн; відвідування дітей,які навчаються осіб Журнал обліку відвідування 969 3601 969 360
діто-дні перебування дітей в пришкільних інтернатах осіб Журнал обліку відзідузання 6 720 6 720і

2 Капітальний ремонт інших об’єктів
1 затрат

Обсяг видатків гри Кошторис
2 продукту

Кількість об’єктів, що підлягають ремонту ОД. Проектно-кошториста документація
3 ефективності

Середні видатки на ремонт об'єктів грн Розрахунок _______________________
4 якості Д

Відсотокігоб.&^а^а.кі планується відремонтувати /U У % Розрахунок

Лілія ГАЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ДЕМЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


