
1. 0600000 44131710

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 44131710

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 1010   0910 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)

(код бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

Забезпечення надання дошкільної освіти 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VІ)(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 XVІІ сесії VІІІ Краснокутської селищної ради від 09 грудня 2021 року № 3265-VІІІ "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 рік" (із змінами) 

Рішення сесії Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року№2599-VІІІ "Про затвердження Програми розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній  громаді на 2022-

2024 роки" (із змінами)

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

Ціль державної політики

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ освіти  Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

(найменування відповідального виконавця)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –37976279 гривень , у тому числі загального фонду – 36361423 гривень та спеціального фонду –

1614856 гривень .

коштів місцевого бюджету )

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Відділ освіти  Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

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



гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 1 614 856 37 976 279

1 614 856 37 976 279

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 36 361 423

0 36 361 423

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 193,64

од. 0,00 29,00

од. 0,00 9,00

од. 0,00 69,65

од. 0,00 9,00

од. 0,00 65,75

од. 0,00 49,25

2

осіб 0,00 902,00

осіб 0,00 562,00

3

грн. 2 873,41 67 573,45

грн. 0,00 45 120,00

4

відс. 0,00 62,00

од. 0,00 80,00

(підпис)

(підпис)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради
Надія ПІСНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

04.05.2022р.

кількість днів відвідування розрахунок до кошторису 80,00

Начальник відділу освіти Краснокутської селищної ради
Тетяна КРАЛЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)

якості

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою розрахунок 62,00

середні витрати на 1 дитину розрахунок 64 700,04

діто-дні відвідування розрахунок до кошторису 45 120,00

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади мережа 562,00

ефективності

кількість дітей від 0 до 6 років звітність 902,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів штатний розпис 49,25

продукту

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 

умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
штатний розпис 9,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників штатний розпис 65,75

кількість дошкільних навчальних закладів  мережа 9,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 

персоналу
штатний розпис 69,65

Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць штатний розпис 193,64

кількість груп мережа 29,00

2 4 5

затрат

Усього 36 361 423

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки 36 361 423

2 3

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 36 361 423

Усього 36 361 423

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд


	Паспорт бюджетної програми 0611

