
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 
від 28.01.2021р№ 21 -но 
наказ відділу фінансів 
Деражнянської міської ради 
від 28.01.2021 № Ю-н

0600000

0610000
(код)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

0611021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(код) (К'ФКВК)

О бсяг бюджетних
призначень / бю дж етних 20046670,00
асигнувань

(найменування бюджетної програми)

гривень

у тому числі загального фонду -
*

та спеціального фонду -
19233700,00 гривень

812970,00 гривень
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. ё 
Закон України "Про Державний бюджет України" на 2021 рік
ЗУ "Про загальну середню освіту",зі змінами,Указ Президента України від 25.06.2013№344/013"Про національну стратегію розвитку 
Закон України Про освіту" від 23.05.1991р. №1060-Х11, зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-111, зі змінами та доповненнями.

освіти в У к

МІНІС‘ЄРСТ“  °™ ™  1 « Ч »  У ч * *  *™ * * *  Л  10 07.2017 "Про затвердження Типового переліку бюджетний програм і результативна показників їх виконання дл,
1 Іаказ МФУ Уз 781 від 1 7.12.2020року "Про внесення змін до типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

р.шення Деражнянської міської ради від 24.12.2020 року №1 «Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік»



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

N з/п Ціль державної політики

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету

7. М ета бю дж етної п рограм и
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бю дж етної програми

N з/п Завдання
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних кош тів
гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Забезпечити надання 
відповідних послуг денними 

закі і ад а м и заі ал ь н ої 
середньої освіти за рахунок 

місцевого бюджету

19233700,00 812 970,00 20046670,00

Усього 19233700,00 812970,00 20046670,00

*



] 0 Перелік місцевих / реї іональних програм, що виконуються у складі бюджетної про.
О р н )

рої рами:

N 3/0 Найменування місцевої/ | 
регіональної програми

2

Загальний фонд

II. Результативні

С п еціальний  ф онд

він показники оюджетної програми:

Усьог


