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

ЗАТВЕРДЖЕНО
І Іаказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області

(найменування головного розпорядника

4 ?  ________
(/ 'коштів місцевого бюджету )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Е 0600000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівськог о району Харківської області 44131710
(код І Ірофамиої класифікації нида гкін та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за (  ДРІІОУ)

кредитування місцевого бюджеіу)

0610000 Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 44131710
(код 11 рої рам мої класифікації видатків ті 

кредитування місцевого бюджету)

0611142 1 142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

(код за СДРПОУ)

20541000000

кредиту ванні
її проірамної класифікації видаті

(код‘Рункціоііа.іі.ної 

кредіяува ння бюджету)

іуїкніня бюджетної проірами зіідіїо з Типовою нроірамною класифікацією видатків та кредитування (код бюджету)
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38989 гривень , у тому числі загального фонду -  38989 гривень та спеціального фонду -  0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ)(зі змінами)
Закони України "Про освіту"(зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і 
дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"(зі змінами)
Положення про виплату грошової винагороди здобувачам освіти закладів освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
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" (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення III сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 22.12.20р. "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік"(зі 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 здійснення видатків для виплати одноразової допомоги, грошової винагороди

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання

1 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років



І Забезпечення виплати грошової винагороди здобувачам освіти закладів освіти Крас покутської селищної ради Вогодухівського району Харківської області, які стали переможцями та 
призерами олімпіад, інтелектуальних, мистецьких, творчих, спортивних конкурсних заходів, конкурсів Малої академії наук, тощо, районного, обласного, всеукраїнського та 
міжнародного рівнів.__________________________________________________________________________________________________________________________________ ______ _

9. Напрями використання бюджетних коштів

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

і
Надання допомоги дітям сиротам, та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 
років 12 689 0 12 689

2
Надання грошової винагороди здобувачам освіти закладів освіти, які стали переможцями та призерами 
олімпіад, інтелектуальних, мистецьких, творчих, спортивних конкурсних заходів, конкурсів Малої академії 
наук, тощо, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

26 300 0 26 300

Усього 38 989 0 38 989

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

1 1 Ірограма економічного і соціального розвитку К рас покутської селищної територіальної громади на 2021 рік 38 989 0 38 989
Усього о о поо п 38  989

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

1 Іоказники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 6 7

1 затрат
обсяг видатків на виплату одноразової допомоги грн. розрахунок 1 2 670,00 0,00 12 670,00

обсяг видатків на виплату грошової винагороди гри. розрахунок 26 300,00 0,00 26 300,00

2 продукту

кількість одержувачів допомоги осіб
список служби у справах 
дітей

7,00 0,00 7,00

кількість одержувачів грошової винагороди осіб подання закладів освіти - 34,00 0,00 34,00

3 ефективності
середній розмір допомоги грн. розрахунок 1 810,00 0,00 1 810,00

середній розмір грошової винагороди на 1 одержувача грн. розрахунок 773,53 0,00 773,53

4 якості
відсоток забезпечення дітей виплатою допомоги в і де. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток дітей які отримають грошову винагороду від загальної 
кінь кості учнїй в іде. розрахуй к . ^ --- ----- 1,40 0,00 1,40
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