
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 
№ 2 1 -но від 28.0 і .2021 р. 
наказ відділу фінансів 
Деражнянської міської ради 
№ 10-н від 28.01.2021р.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000

0610000
(код)

0611070

Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради
(найменування головного розпорядника) ~~

Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЭДРПОУ)

(код за ЭДРПОУ)

0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми

(КФКВК) (найменування бюджетної програми) 2554000000

2019400,00 гривень

1983900,00 гривень

(код)

Обсяг бюджетних 
призначень / бюджетних 
асигнувань

*
у тому числі загального фонду -

та спеціального фонду -

Бюджетний кодекс У країни (Закон від 08.07.2010р. № 2456-УІ, зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про Д ерж авний бю дж ет України" на 2021 рік"
Закон України "Про освіту" від З 1.12.2001 р. №2287-111,

Закон України Про позаш кільну освіту" від 22.06.2000р. №1841 -111, зі змінами та доповненнями.

Наказ Міністерства освіти і науки України №992 від 10.07.201 7 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Наказ М ФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

35500,00 гривень



....каці, видатків та кроли гуїзамия місцевого бюджету"
________ ,  ■ р Д ~ року №1 «Про оюджет Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік»Цілі державної політики, на доеяг нення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечити залучення та надання натежних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіті

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позаш

8. Завдання бюджетної програми

кільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

N з/п
Завдання

^Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям у сфері отримання потяп.к-іяьноїогш-г.,

9. Напрями використання бюджети нх кош тів

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

1 2 ->
4 І

Забезпечити рівні 
можливості дівчатам і 

хлопцям у сфері отримання 
позашкільної освіти

1983900,00 35 500,00 2019400,00

Усього 1983900,00 35500,00 2019400,00 і

#



П ерелік місцевих / регіональних програм , щ о виконую ться у складі бю дж етн ої програми: 
(грн)___________________________________

N з/п Найменування місцевої / 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

Усього 0,00 0,00 0,00
1 1. Результативні показники бю дж етн ої програм и:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 ->о 4 5 6 7
1 затрат

кількість закладів од мережа 1 1
2 продукту

кількість дітей які 
отримують позашкільну 
освіту

чол мережа 825 825

3 ефективності
витрати на 1 дитину грн розрахунково 2404,73 43,03 0,00

4 ЯКОСТІ
динаміка к-ті учнів в 
порівняні з минулим 
роком

%

/ о

міоукчу і рахунково
° іі У У

85 85

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу фінансів

Євген БАЛІГАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ПЕТРІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


