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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради 
№ 21-но від 28.01.2021 р.____________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Віддіу фінансів Деражнянської міської ради
№10-н від 28.01.2021 р.______________________________________

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

___________ Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради_______________
(найменування головного розпорядника)

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Деражнянської міської ради
Хмельницької області

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого
бюджету

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 120 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 120 000,00 гривень та спеціального 
фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-вр); ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-УІІІ;

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ); ЗУ "Про державний бюджет України на 2019 рік", від 23.11.2018 № 2629-VIII; розпорядження КМУ "Про 
схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів", Постанова КМУ від 12.07.2017 №545, Постанова КМУ від 22.08.2018 №617, Наказ МФУ "Про затвердження 
Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ МФУ та Міністерства соціальної політики 
України від 08.10.2012 №1060/630 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
"Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення сесії Деражнянської міської ради від 24.12.2020 року № 1 «Про бюджет Деражнянської міської територіальної 
громади на 2021 рік».
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6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

1 Інклюзивне навчання як один із пріоритетних напрямів забезпечення рівного доступу дітей та дітей з особливими освітніми потребами до освіти.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом 
проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного 
кваліфікованого супроводження.

8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

Забезпечення проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги, системного 
кваліфікованого супроводження._________________ _________________________________________________________________ _____________________

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

КП КВК 0611151 Забезпечення проведення комплексної 
психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання 
психолого-педагогічної допомоги, системного 
кваліфікованого супроводження; забезпечення 
функціонування установи за рахунок бюджету мтг.

120000,00 0,00 120000 ,00

Усього 120000,00 0,00 120000 ,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм. шо виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

N з/п
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
_ - - - -

Усього - - -



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість закладів ІРЦ для осіб та дітей з 
особливими освітніми потребами од. мережа 1 - 1

Обсяг витрат на утримання грн. кошторис на 2021 рік 120000,00 - 120000 ,00
2 продукту

Чисельність дітей, які отримають 
послуги ІРЦ дітей звіт 180 - 180

3 еф ективності
Середні витрати на забезпечення права 
дітей з особливими освітніми потребами 
нарік

грн. звіт 666,67 - 666,67

4 ЯКОСТІ

Відсоток охоплення дітей з особливими 
освітніми потребами послугами ІРЦ % звіт 36,70% - 36,70%

Євген БАЛІГАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ПЕТРІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)
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