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

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

(найменування головного розпорядника

& 0  < 2 4 .4 /. М Л А  *  с Ш ______________
7 /  коштів місцевого бюджету )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого оюджсту )

44131710
(код та ЄДРП9УГ

2. — 0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
(найменування відповідального виконавця)

4-4-1-317Ю
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 20541000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30894807 гривень , у тому числі загального фонду -  29394794 гривень та спеціального фонду -  
1500013 гривень .

5. І іідстеЙ и для  виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (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 III сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 22.12.20р. "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 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 бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завданн.я бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 29 394 794 1 500 013 30 894 807

Усього 29 394 794 1 500 013 ЗО 894 807

ІО. 1 іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік 3 558 087 117 550 3 675 637
Усього 3 558 087 117 550 3 675 637

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 затрат
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис 193,65 0,00 193,65
кількість груп од. мережа 29,00 0,00 29,00
кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 9,00 0,00 9,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу од. штатний розпис 69,54 0,00 69,54

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од. штатний розпис 9,10 0,00 9,10

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. штатний розпис 65,75 0,00 65,75
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, що відвідують дошкільні заклади осіб мережа 562,00 0,00 562,00

3 ефеьггищі<кггі~'. _
грн. розрахунок 52 303,90 2 669,06 54 972,96

63 475,00г у гт 'л 1 • т ч б г г - \ \
4 ЯКОСТІ Ч

— ч рїдсотс/к о|> ія дітей до і|кільною освітою відс. розрахунок 63,00 0,00 63,00
КІЛЬКІСТЬ 1 нби рід/вайЛС і од. розрахунок до кошторису 113,00 0,00 113,00

— ----

Фінансове управління Краснокутської селищі 

Начальник фінансового управління Краснок;

18.11.2021 р.

МЛІ.

Тетяна КРАЛЯ
(ініціапк/ініціал. прізвище)

Надія ПІСНА
(ініціали/ініціал. прізвище)


