
ЗА Т В Е Р Д Ж І^^
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

__________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 міської ради
(найменування відповідального виконавця)

43065925
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(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) видатків та кредитування місцевого бюджету)

2452800000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 831 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 831 900,00 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, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Закон України від 23.11.2018р. №2629-УІІІ "Про державний бюджет на 2019 
рік";Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";Наказ МОНУ від 10.07.2017 року 
№>992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 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 Складання і надання фінансової документації, фінансування установ відповідно із затвердженими кошторисами.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль та ведення бухгалтерського обліку та звітності.

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1
Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії"



9. Н апрями використання бю дж етних коштів
гривен і.

№  з/п Напрями використання бю дж етних кош тів Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, 
.....................я установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.

831 900,00 0,00 831 900,00

У< 1,01 О 831 900,00 0,00 831 900,00

10. І Іерслік місцевих / регіональних програм, що виконую ться у складі бю дж етної програми
гривень

№  з/п 1 Іайменування м ісцевої /  регіональної програми Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

І І. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п П оказники
Одиниця

виміру
Дж ерело інф орм ації Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5 6 7
затрат 0 ,0 0

Видатки на утримання централізованої бухгалтерії грн. кошторис 831 900,00 0,00 831 900,00
кількість централізованих бухгалтерій од. мережа 1,00 0,00 1,00

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 5,00 0,00 5,00
продукту 0 ,00

кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія од. мережа 10,00 0,00 10,00
кількість особових рахунків од. фінансова звітність 400,00 0,00 400,00

кількість складених звітів працівниками бухгалтерії од. фінансова звітність 600,00 0,00 600,00
ефективності 0 ,00

середньомісячна заробітна плата працівника централізованої 
бухгалтерії

грн. кошторис 10 870,00 0,00 10 870,00

ЯКОСТІ 0 ,00

кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник од. розрахункові дані 400,00 0,00 400,00

І ІачалііПіік відділу осві ти, культури, молоді та спорту 
Зистшшінеької міської ради

ІЮГОДЖНІК):

Марічка КОСАР

(ініціали/ініціал, прізвище)


