
ЗАТВНРДЖШО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України віл 20 
гру дня 2018 року № і 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, 
молоді та спорту 
Деражнянської міської ради 
від 28.01.2021 р № 2) -но 
наказ відділу фінансів 
Деражнянської міської ради 
від 28.01 2021 № 10-н

ПАС П О Р І
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Віддиі освіти, молоді та спорту Дераж нянської м іської ради 44013857
(КПКВК МЬ) (найменування головного розпорядника) (код за ЭДРПОУ)

2. 0610000 Віддиі освіти, молоді та спорту Дераж нянської м іської ради 44013857

(КГІКВК МЬ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЭДРПОУ)

3. 0610160 0160 0111 Керівництво і управління у  сфері освіти 22554000000
(КПКВК МЬ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань
754 100,00 гривень.

у тому числі загального фонду - 754 100,00 гривень
та спеціального фонду - .гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №>2456-УІ,зі змінами та доповненнями)
Закон України "І Іро Державний бюджет України" на 2021 рік"
Наказ МФУ від 26.08 2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 
ЗУПро місцеве самоврядування в Україні"
Наказ МФУ № 781 від 17.12.2020року "Про внесення змін до типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" 
рішення Деражнянської міської ради від 24 12.2020 року №1 «Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік»

6. Цілі держ авної політики, на досяі ненця яких спрямована реалізація бюджетної програми___________________
N з/п Ціль державної політики

Керівництво і управління у сфері освіти

7. Мста бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері



8. Завдання бюджетної програми
N з/п Заклання

Здійснення виконавчими органами міськихїшст республікансько, о Лвюномно, Республіки Крим га обласного ішаче..... . рал, районних у містах рал (у рач, їх створення (наданих
за комод ода вством повноважень \ відповідній сфері

9 Н апрями використання бюджетних коштів:

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

1 3 4 5
Здійснення виконавчими органами міських 
(міст республіканського Автономної 
Республіки Крим та обласного значення ) 
рад, районних у містах рад (у разі їх 
створення) наданих за ко нодода вством 
повноважень у відповідній сфері

754 100,00 754 ! 00,00

Усього 754 100,00 754 100,00

10 Перелік місцевих/регіональних програм,щ о виконуються у складі бюджетної програмин рн

№з/и Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



11 Рєіу. іі. і я і ивні пока іііики бюджетної програми :

№ і/ц І Іо кавник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 За ї ри і

кількість штатних одиниць од штатний розпис 4 4

2 Продукту

кількість отриманих листів, 
звернень,заяв,скарг

од журнал отриманих листів 500 500

3 Ефективності

кількість виконаних листів, 
звернень,заяв,скарг на одного працівника од журнал отриманих листів 125 100

4 Якості / ^ У д С Ь К О І/уЬ-Л\\лону
відсоток вчасно виконаних 

листів,звернень,заяв,скарг на одного 
працівника

% розрахунковий /АЖ—^  А ,

А іа їТ
100

Начальник відділу

ІІОІ оджкно

Начальник відділу фінансів

Д о .у 4401 ' 
/НА

(підпис)
Євген БАЛІГАР

Валентина ПЕТРІВ

«


