
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

1. 0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров'я М ар'і і і н с ь к о і  селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

44258315
(код за ЄДРПОУ)

з. 0611142 1142 0990
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду 0,00 гривень.

1 810,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 810,00

0355200000
(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2021о№2456-VI Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р №2145УІІ1 "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 допомога дитині сироті

7. Мета бюджетної програми 
Соціальні виплати населеню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити надання одноразової допоиоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування

9. Напрями використання бюджетних коштів
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________гривень



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

1 2 3 4 5
1 Виплата допомоги дитині -сироті 1 810,00 0,00 1 810,00

УСЬОГО 1 810,00 0,00 1 810,00

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

№ 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 1 810,00 0,00 1 810,00

Усього 1 810,00 0,00 1 810,00

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

Кошти на виплату одноразової допомоги дітям сиротам та дітям 
позбавлених батьківського піклування, яким виповниться 18р кількість кошторис 1 810,00 0,00 1 810,00

продукту
кількість дітей які потребкють допомоги кількість осіб 1,00 0,00 1,00

ефективності
Розмір виплати грн/годин кошторис 1 810,00 0,00 1 810,00

якості
Відсоток оходлщш відс. звіт 100,00 0,00 100,00

Начальник відділу освіти , молоді 
Мар'янівської селщної ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Мар'янівської селищноі 
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

________08.03.2023
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.
(Дата погодження)


