
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

коштів місцевого бюджету )

29.09.2020 р. № 222

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 . ( 0 6 0 0 0 0 0  ) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської місвгкої ради 41326277
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2 . ( 0 6 1 0 0 0 0 ) Відділ освіти, молоді і спорту 41326277
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3 . ( 0 6 1 1 0 9 0 ) 1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи 
із позашкільної роботи з дітьми 23504000000

- (код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

. ~ .. , .  ... (код Функціональної (код Типової програмної класифікації видатків та 4 .. .... -  ч класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _ .кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1429800 гривень , у тому числі загального фонду -  1429800 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ1;
Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-ХІІ;
Закон України “ Про позашкільну освіту” від 22.06.2000 № 1841 -III;
Наказ МОН України “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 
26.09.2005 №557;
Наказ МОН України “Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів" від 31.10.2012 р. №1230;
Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№836.
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 20.09.2019р.№46/8-7” Про затвердження Програми" Інформатизація та комп'ютеризація освіти тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки" 
Рішення Тальнівської міської ради від 20.12.2017 №16/8-17 " Про затвердження Програми розвитку позашкільної освіти Тальнівської ОТГ на 2018-2021 роки"
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 змінами).
Рішення Тальнівської міської ради від 24.09.2020року №62/8-1" 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 змінами).

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

1 Створення сприятливих умови для розвитку творчих здібностей учнів

7. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2
3 Видатки на програму Інформатизацію та комп'ютеризацію

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1- 2 3 4 5

1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 1 428 750 0 1 428 750
2 Програми Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки 1 050 0 1 050

Усього 1 4 2 9  8 0 0 0 1 4 2 9  8 0 0

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 3 4 5

1 Інформатизакія та комгаотеризація 1 050 0 1 050
Усього 1 0 5 0 0 1 0 5 0

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5 6 7



2 3 4 5 6 7

1 за т р а т

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. тарифікація 13,50 0,00 13,50
кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа 1,00 0,00 1,00
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу од. тарифікація ■ 7,50 0,00 7,50

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од. тарифікація 4,00 0,00 4,00

середньорічне число штатних одиниць робітників од. мережа 2,00 0,00 2,00
Кількість гуртків од. мережа 36,00 0,00 36,00
Обсяг видатків грн. 1428750,00 0,00 1428750,00
Обсяг видатків на тех.обслуг.обладнання в межах програми 
інформатизація грн. кошторис 420,00 0,00 420,00

Обсяг видатків на послуги інтернет грн. кошторис 630,00 0,00 630,00
2 п р од ук т у

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту осіб звіт 611,00 0,00 611,00
Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонтів обладнання од. потреба 3,00 0,00 3,00
Кі-сть точок мережі інтернет од! потреба 1,00 0,00 1,00

3 еф ек т и в н ост і

витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту грн.
видатки на 2018/ 
середньорічну кількість 
дітей, які відвідують

2340,00 0,00 2340,00

Кількість дітей на 1 гурток осіб мережа 17,00 0,00 17,00
Середні витрати на утримання однієї точки мережі інтернет в 
межах програми Інформатизація грн. кошторис/потреба 630,00 0,00 630,00

Середні витрати на одну один.заправки, ремонту в межах 
програми інформатизація грн. кошторис/потреба 140,00 0,00 140,00

Начальник відділу

Тальнівської міської ради 

управління

Карман Р.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


