
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

__________0600000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 202Т рік

Відділ освіти, культури, молоді та спорт у 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. 0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами 2452800000

(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 210 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 139 700,00 гривень та

спеціального фонду- 70 900,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та 
умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами", Наказ Міністерства освіти і науки 
України "Про затвердження типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та 
спеціальних класах (групах) закладів освіти", Наказ міністерства фінансів України №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів", Наказ МОН №»992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
Освіти", Наказ Мінфіну № 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 дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти.

7. Мета бюджетної програми
Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

8. ’Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Створення належних умов для забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної та загальної середньої освіти



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5
1 Корекційпі занняття та придбання для дітей з особливими потребами 139 700,00 70 900,00 210 600,00

УСЬОГО 139 700,00 70 900,00 210 600,00

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

№ з/п 1 Іайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

І І. І’ечулі. гативпі показники бюджетної програми

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

І 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу, які здійснюють корекційпі заняття для дітей з 

особливими освітніми потребами
од. штатний розпис 1,05 0,00 1,05

продукту 0,00
кількість дітей з особливими освітніми потребами осіб статистична звітність 14,00 0,00 14,00

ефективності 0,00
середні витрати на одну дитину з особливими потребами гри. кошторис 9 979,00 5 064,00 15 043,00

якості 0,00
середньорічна кількість днів відвідування ДНІВ розрахункові дані 165,00 0,00 165,00


