
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. 0611070 1070   0960 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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із

позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2345950 гривень , у тому числі загального фонду – 2345950 гривень та спеціального фонду – 0 

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;

Закон України  '' Про позашкільну освіту " від 07.12.2000 р. № 2120 - ІІІ.

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

Ціль державної політики

Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, 

підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створення умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та 

стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 2 345 950

0 2 345 950

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 18,27

од. 0,00 1,00

од. 0,00 8,77

од. 0,00 3,00

од. 0,00 5,50

од. 0,00 1,00

2

од. 0,00 22,00

1 3 6 7

од. 0,00 31,00

осіб 0,00 66,00

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти 2 345 950

Усього 2 345 950

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

Усього  число ставок/штатних одиниць
штатний розпис, 

тарифікація
18,27

кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем 

розташування)
структура відділу 1,00

в в.ч.число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу тарифікація 8,77

в т.ч. число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 

оплати віднесених до педагогічного персоналу
тарифікація 3,00

в т.ч. число ставок/штатних одиниць одиниць робітників штатний розпис 5,50

в т.ч. число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів штатний розпис 1,00

продукту

кількість гуртків за напрямами діяльності
інформація керівника 

закладу
22,00

2 4 5

кількість заходів з позашкільної роботи
інформація керівника 

закладу
31,00

кількість дітей (хлопців), залучених у заходах
інформація керівника 

закладу
66,00



осіб 0,00 535,00

осіб 0,00 308,00

3

грн. 0,00 75676,00

грн. 0,00 413991,00

грн. 0,00 1931959,00

4

відс. 0,00 0,00

відс. 0,00 0,00

відс. 0,00 0,00

(підпис)

(підпис)

 кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за 

напрямами діяльності гуртків

інформація керівника 

закладу
535,00

кількість дітей (дівчат), залучених у заходах довідка керівника 308,00

ефективності

середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи розрахунок 75676,00

середні витрати на дітей чоловічої статі, залучених у заходах розрахунок 413991,00

середні витрати на дітей жіночої статі, залучених у заходах розрахунок 1931959,00

якості

відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за 

напрямами діяльності гуртків
розрахунок 0,00

відсоток дітей (хлопців), які отримали нагороди, за напрямами 

діяльності гуртків
розрахунок 0,00

відсоток дітей (дівчат), які отримали нагороди, за напрямами 

діяльності гуртків
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


