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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(наймснування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.04.2020 р. № 55

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

( 0 6 0 0 0 0 0 ) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради 41326277
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
■»(найменування ; оловного розпорядника к о ш т і в  .місцевого бюджету ) (код за ЄДРГЮУ)

2 ( 0610000 ) Відділ освіти, молоді і спорту 41326277
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за СДР! ЮУ)

о■ ) ( 0611170 ) 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 23504000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування .місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 497038 гривень , у тому числі загального фонду -  49 /038 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-У11;
Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-Х11;
Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№836.
Положення КМУ "Про інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 р. №545;
Рішення сесії міської ради “ Про положення про інклюзивно-ресурсний центр, Статут комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" (ІРЦ) Тальнівської міської рад" від 

20.12.2017р. №16/8-7;
Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” від 24.12.2019р. №52/8-2;
Рішення Тальнівської міської ради від 27.03.2020 року№56/8-2 " Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019р.№52/8-2 " Про бюджет Тальнівської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2020р." ( із змсінами).



6. Цілі державної по; і, па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
]

Ціль державної політики

1 Забезпечення рівного доступу до якісної освіти 
орієнтованих методів навчання, з урахуванням

дітям і з  особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у закладах освіти на основі застосування особистісно- і 
індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів таких дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки та розвитку інклюзивно-ресурсного центру

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 інклюзивно - ресурсний центр субвенція
2 інклюзивно - ресурсний центр місцевий бюджет

9. Напрями використання бюдже тних коштів
гривень

Г V 
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і Інклюзивно- ресурсний центр субвенція 417 870 0 417 870
2 Інклюзивно-ресурсний центр мвецевий бюджет 79 168 0 79 168

Усього 497 038 0 497 038

10. ! Іерелік 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

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5 7

І за т р а т

Всього-середньорічне число ставок педагогічного персоналу од. 2,25 0,00 2,25
Кількість інклюзивно- ресурсних центрів шт. 1,00 0,00 О о

Всього - середня кількість ставок ( штатних одиниць) од. 0,50 0,00 0,50
2 п р одук т у



| _ 1 _ 2 3 4 5 6 7

_ кількість дітей, які відвідують І РІД осіб 26,00 0,00 26,00
Об'сяг видатків за рахунок субвенції гри. 4! 7870,00 0,00 417870,00
Обсяг видатків за рахунок бюджету ОТГ грн. 79168,00 0.00 79168,00

3 еф ек т и в н ост і

Витрати субвенції на одну дитину грн. 16072,00 0,00 16072,00
Витрати коштів бюджету ОТГ на 1 дитину осіб 3045,00 0,00 3045.00


