
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. 0611080 1080   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 спеціальної освіти мистецькими школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2947820 гривень , у тому числі загального фонду – 2689610 гривень та спеціального фонду – 258210 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,Бюджетний кодекс України Закон України "Про Освіту ""Про позашкільну освіту"

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

Ціль державної політики

Забезпечення розвитку початкової музичної та художньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

8. Завдання бюджетної програми



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 258 210 2 947 820

258 210 2 947 820

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 3,00

од. 0,00 14,00

од. 0,00 1,00

од. 0,00 1,00

од. 3,44 23,98

од. 0,00 1,00

од. 3,44 20,23

од. 0,00 1,75

од. 0,00 1,00

2

осіб 0,00 160,00

1 3 6 7

3

грн. 1614,00 18424,00

Завдання

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
2 689 610

Усього 2 689 610

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

кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) Річні звіти 3,00

кількість класів Річні звіти 14,00

кількість установ - усього
Мережа бюджетних 

установ
1,00

кількість установ у тому числі музичних шкіл
Мережа бюджетних 

установ
1,00

середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього Штатні розписи 20,54

середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних 

працівників
Штатні розписи 1,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 

персоналу
Штатні розписи 16,79

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників Штатні розписи 1,75

середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів Штатні розписи 1,00

продукту

кількість учнів у мистецьких школах Річні звіти 160,00

2 4 5

ефективності

витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах 

естетичного виховання
Розрахункові дані 16810,00



од. 0,00 36000,00

4

днів 0,00 225,00

(підпис)

(підпис)

кількість діто-днів Розрахункові дані 36000,00

якості

кількість днів відвідування Аналітичні дані 225,00

(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:

фінансови відділ Літинської селищної ради

Начальник фінансового відділу
Лариса АФАНАСЬЄВА


