
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

04.02.2021______________ № 22__________________________________

1. _________ 0600000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради_________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43065925
(код за ЄДРПОУ)

2. _________ 0610000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської місько? ради
(найменування відповідального виконавця)

43065925
(код за ЄДРПОУ)

3. _________ 0611010_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ШО______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0910___________ Надання дошкільної освіти____________________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

2452800000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 503 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 567 000,00 гривень та

спеціального фонду- 936 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"” , Бюджетний кодекс України, Закон України '"'Про дошкільну освіту"",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"", 
Наказ Міносвіти від 10.07.2017 року №992 '"'Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
""Освіта"", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 року №793 '"'Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” "."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей



9. Н апрями використання бю дж етних коштів
гривень

№  з/п Н апрями використання бю дж етних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Організація харчування в закладах дошкільної освіти. 1 108 000,00 936 700,00 2 044 700,00

2 Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу 
дошкільної освіти. 6 459 000,00 0,00 6 459 000,00

УСЬОГО 7 567 000,00 936 700,00 8 503 700,00

10. П ерелік м ісцевих /  регіональних програм, що виконую ться у складі бю джетної програм и
гривень

№  з/п Н айменування м ісцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної 
освіти Заставнівської міської ради на 2021 рік.

1 108 000,00 936 700,00 2 044 700,00

Усього 1 108 000,00 936 700,00 2 044 700,00

11. Результативні показники бю дж етної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

1 кількість дошкільних навчальних закладів од. звіт по мережі, штатах та 
контингентах

1,00 0,00 1,00

2 кількість груп од. звіт по мережі, штатах та 
контингентах

12,00 0,00 12,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. 58,70 0,00 58,70
3 педагогічного персоналу од. штатний розпис 29,00 0,00 29,00

3 адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного 
персоналу)

од. штатний розпис 1,50 0,00 1,50

3 спеціалістів од. штатний розпис 4,40 0,00 4,40
3 робітників од. штатний розпис 23,80 0,00 23,80

продукту 0,00
3 кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб статистична звітність 298,00 258,00 556,00
5 кількість дітей від 0 до 6 років осіб статистична звітність 484,00 0,00 484,00

ефективності 0,00
8 діто-дні відвідування днів статистична звітність 48 818,00 0,00 48 818,00
7 витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. кошторис 25 393,00 3 631,00 29 024,00

якості 0,00
10 кількість днів відвідування од. розрахункові дані 200,00 0,00 200,00
11 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. розрахункові дані 62,00 0,00 62,00

Н ачальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Заставнівськоїіміської ради

.. и
її ОГОДЖКІЮ: /
фщансовйй/відділ Заі міської ради

Марічка КОСАР

(ініціали/ініціал, прізвище)


