
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 Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника

. М  М  Л / / 7 ,  * * * & ? _____________________
^  коштів місцевого бю.іжст\ )

Паспорт
бюджетної п})ограми місцевогсгбюджету на 2021 рік

0600000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 44131710
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого бюджету)
головного розпорядника коштів місцевого бюджет) ) (код за ЄДРІІОУ)

0610000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

44131710
(код та С Д РПО У)

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 20541000000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджеті )

(найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначєнь/бюджетних асигнувань -31329850 гривень , у тому числі загального фонду -  29848487 гривень та спеціального фонду -  
1481363 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс У країни (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ)(із змінами).
Закони України "Про освіту" (із змінами), "Про дошкільну освіту"(із змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів 
у галузі "Освіта" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Рішення 111 сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 22 12.20рї "Про бюджет Краснокутської селищ ної територіальної громади на 2 0 2 1 рік".(із змінами) Рішення сесії 
Краснокутської селищної ради від 22.12.2020р № 63 - VIII " Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" 
(із змінами)

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

№>
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення .доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

7. Мета бю джетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бю дж етної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити с і чорення належних умов.: ля надання на надежном} рівні дошкільної освіти та виховання дітей



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

і Забезпечити створення належних умов для надання па належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 29 848 487 1 481 363 31 329 850

Усього 29 848 487 І 481 363 ЗІ 329 850

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

і Програма економічного і соціального розвитку К рас покутської селищної територіальної громади на 2021 рік 4 031 780 98 900 4 130 680
Усього 4 031 780 98 900 4 130 680

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затр ат
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис 190,71 0,00 190,71

кількість груп од. мережа 30,00 0,00 30,00

кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 10,00 0.00 10,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 58,71 0,00 68,71

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од. штатний розпис 9,00 0,00 9,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. штатний розпис 63,75 0,00 63,75
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 49,25 0.00 49,25

2 продукту
кількість дітей від 0 до 6 років осіб звітність 891,00 0.00 891,00
кількість дітей, т о  відвідують дошкільні заклади осіб мережа 577,00 0,00 577,00

3 ефек ти в пості
середні витрати на 1 дитину гри. розрахунок 51 730,48 2 567,35 54 297,83

діто-дні відвідування грн. розрахунок до кошторису 78 406,00 о,00 78 406,00

4 Я К О С Т І

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою в іде. розрахунок 65,00 ”  0,00 65,00
кількість хш іі^двідування--------------------------- —:-------------------------------------------------------------------- од. р о ^ а ^ н о к  до кошторису- 135,90 0.00 135,90
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