
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника

<% >. /> < ґ. •? //> ■  "  ___________________
/у  коштів місцевого бюджету )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 44131710

2.

(код Програмної класифікації видатків іл 
кредитування місцевого бю джету)

0610000 Відділ освіти Краснокутської c c j

(найменування го.

шщиої ради Бо го дух і

тонного розпорядника коштів місцевого бюджету )

вського району Харківської області

(код за ЄДРГІОУ)

44131710
(код П рограмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бю джете)
(найх існування відповідального виконавця) (код та ЄДРПОУ)

о2. 0611021 102! 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти

20541000000

(код П рограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету )

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевою бюджету)

(йод Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджегу )

ій м о т  вания бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -43753865 гривень , у тому числі загального фонду -  42079520 гривень та спеціального фонду -  
1674345 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ)(із змінами).
Закони України "Про освіту" (із змінами), "Про повну загальну середню 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 II сесії Краснокутської селищної ради УIII скликання від 11 12.20р. ""Про внесення змін до рішення LIII сесії Краснокутської селищної ради УII скликання від 20 грудня 2019 року 
""Про селищний бюджет на 2020 рік"”( із змінами)." Рішення сесії Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 № 63 - УПІ " Про затвердження Програми економічного і соціального 
розвитих1 Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)

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

№
з/п

Ціль державної політики

1
Сі ворення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як члена суспільства, 
усвідомленням цінностей громадянського(вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина

7. М ета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання



1 Забезпечити падання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями викорис тання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальним фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 42 079 520 1 674 345 43 753 865
Усього 42 079 520 1 674 345 43 753 865

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

№
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

з/п Спеціальний фонд Усього

, 3- 4
І Програма економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік 1 1 926 1 54 106 500 12 032 654

Усього 11 926 154 106 500 12 032 654

1. Результативні показники бю джетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

І затрат

Усього середньорічне число ставок/штати их одиниць од. штатний розпис 243,12 0,00 243,12
кількість закладів (за ступенями шкіл), од. мережа 14,00 0.00 14,00
кількість класів (за ступенями шкіл) од. мережа 1 59,00 0,00 159,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу од. штатний розпис 6,83 0,00 6,83

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

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. штатний розпис 195,50 0,00 195,50
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 40,80 0,00 40,80

2 п р о д у к т у

кількість учнів у закладах загальної середньої освіти од. мережа 2 494,00 0,00 2 494,00
3 е ф е к т и в н о с т і

середні витрати на 1 учня грн. розрахунок 16 872,30 671,35 17 543,65
середні витрати на 1 штатну одиницю грн. розрахунок 173 081,28 0,00 173 081,28

4 я  кості

відсоток учнів, що отримають відповідний документ про освічу в іде. розрахунок ------- 100,00 0,00 100,00
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