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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

28.02.2023__________  № 13___________

2.

0600000
(код Програмної класифікації в

кредитування місцевого бюджету)

___________0610000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Орган з питань освіти і науки 44258315
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вщділ освіти, молоді, спорт)' та охорони здоров’я Мар’пінської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

44258315
(код за ЄДРПОУ)

0611021 1021 0921

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду 3 740 241,00 гривень.

19 061 178,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 320 937,00

0355200000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2021о№2456-УІ Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р №2145УІІІ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р" №463-ІХ (зі змінами) 
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023р" рішення сесії селищної ради №36/9 від 16.02.2023________________________________________________________________________

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації права дітей на здобуття загальної середньої освіти та соціального захисту .медико - психолого- педагогічної реабілітації та соціальної адаптації

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення наданняосвіти в закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Погашення заборгованості станом на 01.01.2023 2 149,00 8 778,75 10 927,75

УСЬОГО 2 149,00 8 778,75 10 927,75

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний'фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Програма розвитку освіти Мар'янівської селищної ради на 2021-2025 роки 320 000,00 2 613 241,00 2 933 241,00

Усього 320 000,00 2 613 241,00 2 933 241,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
затрат

обсяг видатків .....  Л її. — кошторис 15 320 937,00 3 740 241,00 19 061 178,00
мережа та контингент учнів кількість осіб 1 120,00 0,00 1 120,00

затрати на одного учня грн. розрахунок 17 019,00 0,00 17 019,00
продукту

кількість хлопчиків кількість списки 530,00 0,00 530,00
кількість дівчат кількість списки 590,00 0,00 590,00

кількість штатних одиниць кількість од 76,00 0.00 76,00
ефективності

діто-дні відвідування днів розрахунок 196 000,00 0,00 196 000,00
ЯКО СТІ — ■------

Відсоток придбання програрв^Г©6ЙЙ0'Йі(н '̂дй-цотреби відс. 100,00 0,00 100,00

Начальник відділу освіти , молоді, спорт 
М ар'янівської селщної ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Мар'янівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу) ' *

Начальник

14.03.2023

Ольга ЛАКИШ
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ПАВЛІК
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)
М.П.


