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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

28.02.2023 № 13

0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

О рган з питань освіти і науки
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44258315
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я М ар'нівської селищ ноїрадн
(найменування відповідального виконавця)

44258315
(код за ЄДРПОУ)

0611141 1141 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)

Забезпечення діяльності інш их закладів 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.

884 462,00 гривень, у тому числі загального фонду 884 462,00

0355200000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456 -VI "Про освіту " від 05.09.2017р №2145 -VIII Закон України "Про загальну середню освіти" від 16.01.2020р №463 -IX ріш сесії №18/22 
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023р"рішення сесії сел ради №36/9 від 16.02.2023_________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти, строк реалізації - постійно

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити якісну освіту серньоспеціальних закладів
2 Надання якісних бухгалтерських послу

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 884 462,00 0,00 884 462,00

УСЬОГО 884 462,00 0,00 884 462,00

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
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
О диниця

вим іру
Д ж ерел о інформ ації Загальний ф онд Спеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів за напрямками діяльності кількість штатний розпис 12,00 0,00 12,00
загальний обсяг втрат грн. кошторис установи 884 462,00 0,00 884 462,00

обсяг витрат на виконання наданих законодавством повноважень у 
сфері інформаційних технологій

грн. кошторис 36 000,00 0,00 36 000,00

продукту
кількість закладів які обслуговуються установою кількість од 17,00 0,00 17,00

кількість працюючих кількість осіб 4,00 0,00 4,00
ефективності

кількість установ на одного працівника кількість розрахунок 4,20 0,00 4,20
сума витрат на утримання однієї штатної одиниці грн. кошторис 221 115,50 0,00 221 115,50

якості
Відсоток працюючих жінок до. загальної кількості відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник відділ}' освіти , молоді, спор- 
Мар'янівської селщної ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Мар'янівської селищної р; 
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

08.03.2023

Ольга ЛАКИШ
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ПАВЛДС
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

м.п.


