
1. 0600000 43863849

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 43863849

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021   0921 02541000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

21.01.2021 р. № 18

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –35895844 гривень , у тому числі загального фонду – 35456419 гривень та спеціального фонду –

439425 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України " Про освіту "  від 05.09.2017 р.  2145 - VІІІ ;

Закон України " Про повну загальну середню освіту "  від 16.01.2020 р. №463 - ІХ .

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

Ціль державної політики

Створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав обов'язків як члена сумпільства, 

усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) сумпільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 439 425 35 895 844

439 425 35 895 844

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 2 795 000

2 0 3 344 402

3 0 5 000

0 6 144 402

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 289,40

од. 0,00 18,00

од. 0,00 180,00

од. 0,00 20,06

од. 0,00 1,75

1 3 6 7

од. 0,00 231,59

од. 0,00 36,00

осіб 0,00 1259,00

осіб 0,00 1241,00

осіб 0,00 2500,00

осіб 0,00 154,00

Завдання

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 35 456 419

Усього 35 456 419

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма "Організація харчування учнів та вихованців у закладах освіти Літинської селищної об'єднаної 

територіальної громади на 2020-2023 роки"
2 795 000

"Шкільний автобус" 3 344 402

Програма "Національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки Літинської селищної 

територіальної громади"
5 000

Усього 6 144 402

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

Усього  ставок/штатних одиниць тарифікація,штатні розписи 289,40

кількість закладів (за ступенями шкіл), мережа закладів 18,00

кількість класів (за ступенями шкіл) мережа закладів 180,00

 число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу тарифікація 20,06

 число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу,
тарифікація 1,75

2 4 5

 число ставок/штатних одиниць робітників штатні розписи 231,59

 число ставок/штатних одиниць спеціалістів штатні розписи 36,00

в т.ч. кількість учнів жіночої статті звітні дані 1259,00

в т.ч. кількість учнів чоловічої статті звітні дані 1241,00

кількість учнів в закладах, всього мережа закладів 2500,00

кількість дітей в дошкільних відділеннях ЗЗСО мережа закладів 154,00



2

осіб 0,00 0,00

3

грн. 0,00 17855853,00

грн. 0,00 17600566,00

грн. 0,00 14183,00

грн. 2853,00 2853,00

(підпис)

(підпис)

продукту

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова 

грошова допомога при працевлаштуванні

кошторис 0,00

ефективності

 середні витрати на  учнів жіночої статі розрахунок 17855853,00

 середні витрати на  учнів чоловічої статі розрахунок 17600566,00

середні витрати на 1 учня розрахунок 14183,00

середні витрати на 1 дитину в дошкільних відділеннях ЗЗСО розрахунок 0,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

21.01.2021 р.

М.П.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради
Надія ЛИПКАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Літинської селищної ради

Начальник фінансового відділу
Лариса АФАНАСЬЄВА


