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
Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого
комітету Гірської сільської ради Бориспільського районк Київської області
(найменування головного розпорядника
Гірської сільської ради
коштів місцевого бюджету )

08.02.2021 р. № 8

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1.

( 0600000 )

Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради
Бориспільського районк Київської області

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

( 0610000 )

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради
Бориспільського районк Київської області

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

(найменування відповідального виконавця)

( 0611021 )

1021

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0921
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

44070248
(код за ЄДРПОУ)

44070248
(код за ЄДРПОУ)

1053800000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17479100,00 гривень , у тому числі загального фонду – 17389100,00 гривень та спеціального
фонду (платні послуги ККД - 25010100)- 90000,00 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ "Про повну загальну середню освіту";
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ
освіти та наукових установ";
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
Рішення сесії Гірської сільської ради 8 скликання від №94-4-VIII від 24.12.2020 "Про затвердження бюджету на 2021 рік»;

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

№
з/п
1

Ціль державної політики
Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п
1

Завдання
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

1

1

Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг,оплата енергоносіїв)

2

видатки на закупівлю продуктів харчування (по ККД 25010100)

17 389 100,00

Усього

17 389 100

0

90 000

17 389 100

90000,00

90 000
17479100,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

1

1 Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки
Усього

17 389 100

90 000

17 479 100

17 389 100

90 000

17 479 100

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п
1

1

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

затрат
Кількість закладів (за ступенями шкіл)

од.

Кількість класів (за ступенями шкіл)

од.

Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного
персоналу

од.

Мережа розпорядників і
одержувачів коштів
місцевого бюджету
Мережа розпорядників і
одержувачів коштів
місцевого бюджету
Штатний розпис

3,00

0,00

3,00

41,00

0,00

41,00

31,00

31,00

2

3

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

од.

Штатний розпис

42,12

42,12

Середньорічне число штатних одиниць робітників
продукту

од.

Штатний розпис

114,25

114,25

Середньорічна кількість учнів

осіб

Оперативна звітність

грн.

кошторис витрат
/середньорічна кількість
учнів

827,00

827,00

ефективності
Витрати на 1 учня

4

0,00

якості
Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримають атестати та
свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників

0,00
28020,68

0,00
відс.

Оперативна звітність

Начальник управління

16,00

Ольга ПЛАХОТНЮК

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу
Лілія БАРКОВА
(підпис)

08.02.2021 р.
М.П.

28020,68

(ініціали/ініціал, прізвище)

0,00

16,00

