
ЗАТВЕРД Ж ЕНО
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

• ^ 7  Ж Я Ґ - с ? / * .  _______________________
коштів місцевого бюджет) )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

06000(10 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
(код П рограм ної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого бюджет))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю дж ет)')

44131710
(код за СДРПОУ)

06100(10 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 44131710
(код П рограм ної класифікації видатків т 

кредитування м іс с в о г о  бюджете)

0611061 1061 0921

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти

(код за ЄДРПОУ)

20541000000

(код П рограм ної класифікації видатків 
кредитування місцевого бюджет)')

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредиту вання місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджет) )

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
____ кредиту вання місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бю дж етних призначень/бюджетних асигнувань - 7761367 гривень , у тому числі загального фонду -  53060 гривень та спеціального фонду -  7708307 
гривень .

5. Підстави для виконання бю дж етної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-У1)(із змінами).
Наказ М іністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами)
Наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами) 
Рішення [її сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 22, і2.20р. "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік"(із змінами). Рішення сесії 
Краснокутської селищ ної ради від 22.12.2020 №  63 - V III" Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік" 
(із змінами)

6, Цілі держ авн ої політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

і
Створення 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. Мета бю дж етн ої програми

Забезпечення покращ ення матеріально-технічного стану закладів загальної середньої освіти

8. Завдання бю дж етн ої програми

№

з/п
Завдання



1 Забезпечити максимально відсоток якісно готових до функціонування об'єктів освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

| Забезпечити максимально відсоток якісно готових до функціонування об’єктів освіти. 53 060 7 708 307 7 761 367
Усього 53 060 7 708 307 7 761 367

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Програма економічного і соціального розвитку К рас покутської селищної територіальної громади на 2021 рік 53 060 7 708 307 7 761 367
Усього 53 060 7 708 307 7 761 367

1 і . Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

! 2 3 4 5 6 • 7

І за т р а т

обсяг видатків на капітальний ремонт тис.грн.
зведений кошторисний 
розрахунок

0,00 7 708,30 7 708,30

обсяг видатків на закупівлю засобів індивідуального захисту, 
дезінфекційних засобів

грн. розрахунок 53 060,00 0,00 53 060,00

2 ц родукту

кількість о б ’єктів де буде проведено капітальний ремонт од.
зведений кошторисний 
розрахунок

0,00 13,00 13,00

кількість закладів, на які планується закупити засоби од. розрахунок 14,00 0,00 14,00

індивідуального захисту, дезінфекційних засобів
з еф екти  в поеті

середня вартість капітального ремонту грн. розрахунок 0,00 592 947,00 592 947,00

середня вартість на один заклад грн. розрахунок 3 790,00 0,00 3 790,00
4 я кості

рівень готовності об’єктів капітального ремонту в іде. розрахунок 0,00 100,00 100,00
рівень забезпечення закладів засобами індивідуального захисту, 
^сзлХ^іОДЇй^ и^'засоб і в в іде. розрахунок 100,00 0,00 100,00
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