
ЗАтва^^рно
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___________________________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 .____________ 0600000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2 .____________ 0610000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0611070

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради___________________________  _______ 43065925_______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заст авнівської міської ради___________________________  _______ 43065925_______
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної
1070 0960 освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2452800000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування бюджету) видаткі в та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 183 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 183 300,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільну 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".

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Набуття практичних умінь та навичок з естетичного, технічного, еколого-натуралістичного прфілю, туристсько-краєзнавчої роботи, міжнародної співпраці.
2 Забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації та організацій' змістовного дозвілля.

7. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дітей у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти



9. Н апрям и використання бю дж етних кош тів
гривень

№  з/п Н апрям и використання бю дж етних кош тів Загальний ф онд С пеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

і Створення належних умов для діяльності працівників та надання дітям позашкільної 
освіти 183 300,00 0,00 1 83 300,00

УСЬОГО 183 300,00 0,00 183 300,00

10. 1 Іерелік м ісцевих /  регіональних програм , щ о виконую ться у  складі бю дж етн ої програми
гривень

№  з/н Н айм енування м ісцевої /  регіональної програми Загальний ф онд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

1 І. Результативні показники бю дж етн о ї програм и

№  з/п П оказники
О диниця

виміру
Д ж ерело інф орм ації Загальний фонд С пеціальний ф онд Усього

1 2 3 4 5 6 7
з а т р а т 0 ,00

Кількість закладів од. звіт по мережі, штатах та 
контингентах

1,00 0,00 1,00

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць,в тому числі: од. штатний розпис 5,00 0,00 5,00

педагогічного персоналу од. штатний розпис 5,00 0,00 5,00
п р о д у к т у ______ 0 ,00

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту осіб статистична звітність 144,00 0,00 144,00

Кількість гуртків од. звіт по мережі, штатах та 
контингентах

12,00 0,00 12,00

е ф е к т и в н о с т і 0 ,00
середні витрати перебування 1 дитини в позашкільному закладі грн. кошторис 1 273,00 0,00 1 273,00

ЯКОСТІ 0 ,00
відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою відс. розрахункові дані 14,00 0,00 14,00


