
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. 0611021 1021   0921 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

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

коштів місцевого бюджету )

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Відділ освіти  Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ освіти  Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –54696138 гривень , у тому числі загального фонду – 49108790 гривень та спеціального фонду –

5587348 гривень .

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 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 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

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 бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання



1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 5 587 348 54 696 138

5 587 348 54 696 138

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 4 037 388 53 146 178

4 037 388 53 146 178

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 243,12

од. 0,00 13,00

од. 0,00 158,00

од. 0,00 6,82

од. 0,00 0,00

од. 0,00 195,50

од. 0,00 40,80

2

од. 0,00 2 450,00

3

грн. 2 280,55 22 324,95

грн. 0,00 201 994,04

4

відс. 0,00 100,00

(підпис)

(підпис)

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 49 108 790

Усього 49 108 790

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 49 108 790

Усього 49 108 790

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць штатний розпис 243,12

кількість закладів (за ступенями шкіл), мережа 13,00

кількість класів (за ступенями шкіл) мережа 158,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 

персоналу
штатний розпис 6,82

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 

умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
штатний розпис 0,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників штатний розпис 195,50

середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів штатний розпис 40,80

продукту

кількість учнів у закладах загальної середньої освіти мережа 2 450,00

ефективності

середні витрати на 1 учня розрахунок 20 044,40

середні витрати на 1 штатну одиницю розрахунок 201 994,04

якості

відсоток учнів, що отримають відповідний документ про освіту розрахунок 100,00

Начальник відділу освіти Краснокутської селищної ради
Тетяна КРАЛЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради
Надія ПІСНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

04.05.2022 р.


	Паспорт бюджетної програми 0611

