
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, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника

а

коштів місцевого бюджету )

07.09.2020 р. № 206

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 .

2 .

3 .

( 0600000 ) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради 41326277
(код Програмної класифікації видатків та 

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

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

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(0611162) 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 23504000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —725059 гривень , у тому числі загального фонду — 725059 гривень та спеціального фонду — 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІІ; V 
.Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-ХП; ^
Постанова КМУ “ Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників уставное, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери” від 30.08.2002 №1298; с
Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№836.
Розпорядження № 151-Р від 28.07.2017; ^
Про затвердження Положення "Про стипендію Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади для талановитих учнів, які навчаються у навчальних закладах громади" від 
31.07.2017 №10/8-3; V
І Іро затвердження Положення "Про стипендію Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади для обдарованих вихованців та колективів закладів позашкільної освіти" від 
З 1.07.2017 №10/8-3;
Про затвердження програми "Обдаровані діти на 2018-2023 роки" від 20.12.2017р №16/8-9
Рішення сесіь-мїевкагради “ Про бюджет Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” від 24.12.2019р. №52/8-2:
Рішення-сесїї міської ради" Про затвердження програми" Перевезеним здобу вам ів освіти Тальнівської міської об'єднаноїтериторіальної громади" на 2018-2022 роки.
Рішення Тальнівськоїхіїської ради від27.08.2020року № 61/8-2" ! Іро внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2049р.№52/8-2 " І Іро бюджет Тальнівської міської об’єднаної



територіальної громади на 2020р." ( із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації інших освітніх програм

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти *
2 Харчування та оздоровлення дітей
3 Стипендії міської ради
4 Матеріальне забезпечення дітей сиріт
5 Придбання основного капіталу
6 Всеукраїнська дитячо- юнацька військово-патріотична гра " Джура"

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти 560 659 0 560 659
2 Харчування та оздоровлення дітей 20 000 0 20 000
о:> Стипендії міської ради 116 197 0 116 197
4 Матеріальне забезпечення дітей сиріт 28 203 0 28 203

Усього 725 059 0 725 059

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

№
з/п Найменування місцевої/регіональної програми . Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 і■■ • • ■ • ■■ ■ ■ ■ • . ■ • • • | . - ■ V .. • 3 4 5
Усього



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
видатки пов’язані з перевезенням дітей, що проживають у 
сільській місцевості

грн. кошторис 560659,00 0,00 560659,00

Придбання продуктів харчування для літніх таборів грн. 0,00 0,00 0,00

Оздоровлення дітей (придбання путівок) грн. 20000,00 0,00 20000,00
Інші виплати-всього грн. 100047,00 0,00 100047,00
Видатки на придбання матеріалів ( призів) для проведення 
заходів.

грн. 16150,00 0,00 16150,00

Витрати на придбання шкільної форми грн. 20000,00 0,00 20000,00
виплати дітям- сиротам грн. 8203,00 0,00 8203,00

2 продукту
кількість осіб, які перевозяться за одну поїздку осіб бюджетний запит 198,00 0,00 198,00
Кількість дітей, які плануються оздоровити в літньому таборі осіб бюджетний запит 400,00 0,00 400,00
Кі-сть дітей, які будуть оздоровлені осіб 8,00 0,00 8,00
Середня кількість осіб, яким будуть призначені виплати осіб 115,00 0,00 115,00
Кі-сть дітей- сиріт, яким будуть придбані шкільні форми осіб 12,00 0,00 12,00
Кі-сть дітей-сиріт, яким проводиться виплата осіб 4,00 0,00 4,00

3 ефективності
Вартість витрат на оздоровлення на 1 дитину грн. 175,00 0,00 175,00
Вартість витрат на 1 дитину (путівки) грн. 2500,00 0,00 2500,00
Середня сума виплат на одну особу грн. 870,00 0,00 870,00
Вартість витрат на придбання шкільної форми на 1 дитину- 
сироту

грн. 1667,00 0,00 1667,00

Сума виплати на 1 дитину -сироту відс. 1810,00 0,00 1810,00

Начальник відділу Карман Р.М.
(ініціалиЛніціал, прізвище)

Захарчук Н.А.
(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.


