
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. 0611152 1152   0990 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)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок

освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1295895 гривень , у тому числі загального фонду – 1295895 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.

Положення про інклюзивно-ресурсний центр ( зі змінами), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545

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

Ціль державної політики

Охоплення освітою дітей з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 1 295 895

0 1 295 895

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 1,00

од. 0,00 5,00

од. 0,00 5,00

осіб 0,00 5,00

осіб 0,00 4,00

осіб 0,00 1,00

2

осіб 0,00 48,00

осіб 0,00 17,00

осіб 0,00 31,00

1 3 6 7

Завдання

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечити комплексну психолого-педагогічну оцінку та надання корекційно-розвивальних послуг дітям з 

особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту
1 295 895

Усього 1 295 895

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 інклюзивно-ресурсних центрів структура відділу освіти 1,00

кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці 

віднесених до педагогічних
штатний розпис 5,00

всього кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсного центру штатний розпис 5,00

всього кількість працівників інклюзивно-ресурсного центру, з них
особова картка працівника 

ф П 2
5,00

жінок
особова картка працівника 

ф П 2
4,00

чоловіків
особова картка працівника 

ф П 2
1,00

продукту

кількість дітей, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них
інформація керівника 

закладу
48,00

дівчаток
інформація керівника 

закладу
17,00

хлопчиків інформація керівника 31,00

2 4 5

закладу



од. 0,00 172,00

од. 0,00 684,00

3

грн. 0,00 26998,00

4

відс. 0,00 0,00

(підпис)

(підпис)

кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок 

розвитку дитини

інформація керівника 

закладу
172,00

кількість проведених корекційно-розвиткових занять
інформація керівника 

закладу
684,00

ефективності

середні витрати на 1 дитину, що обслуговує інклюзивно-ресурсний 

центр
розрахунок 26998,00

якості

динаміка кількості проведених комплексних психолого-

педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року
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


