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Відділ освіти, молоді та спорту 

Маловисківської міської ради

03.08.2021 року

НАКАЗ

м. Мала Виска

Фінансове управління 

Маловискіської міської ради

№ 129/37

Про внесення змін до паспортів бюджетних 

Програм міського бюджету на 2021 рік

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Наказу Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 року №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 
року № 908, рішення міської ради від 22.12.2020 року № 54 «Про бюджет Маловисківської міської 
територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 05.03.2021 року № 3 13, рішення 
міської ради від 09.04.2021 року № 418, рішення міської ради від 27.04.2021 року № 487, рішення 
міської ради від 11.06.2021 року № 620, рішення міської ради від 25.06.2021 року № 695, рішення 
міської ради від 25.06.2021 року № 744, рішення бюджетної комісії.

Наказуємо:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по головному розпоряднику відділу 
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради по КПКВК:

КПКВК МБ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року X« 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради 
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

03 .08.2021 №  129/37

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради_____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40210751

(код програмної класифікації видатківта 
кредіггування місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради 
Кіровоградської області______________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

40210751

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021 0921
(код програмної класифікації видатківта 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредіпування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти______________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1150200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначснь/бюджетних асигнувань 24 323 053,72 гривень, у тому числі загального фонду 23 364 334,63 гривень та

спеціального фонду- 958 719,09 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про охорону дитинства", Наказ МОіН України від 26.09.2005р №557 "Про 
впорядкування умов праці", рішення сесії від 22.12.2020 р. ЛЇ! 54, рішення сесії від 05.03.2021 р№  313, рішення сесії від 09.04.2021 р№  418, рішення сесії від 30.04.2021 р№  487, рішення 
сесії від 11.06.2021 р № 620, рішення сесії від 30.07.2021 р №744 "Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2021р"_______________________________________________

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

№ з/п Ціль держ авної політики

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
23 364 334,63 958 719,09 24 323 053.72

У С Ь О Г О 23 3 64  33 4 ,6 3 958  719 ,09 24 323  053 ,72

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

№  з/п Н а й м е н у в а н н я  м і с ц е в о ї  /  р е г і о н а л ь н о ї  п р о г р а м и З а г а л ь н и й  ф о н д С п е ц іа л ь н и й  ф о н д У с ь о г о

1 2 3 4 5

1 Комплексна програма розвитку освіти Маловнсківської міської ради на 2021-2023 рр
69 816.40 1 188,40 71 004,80

Усього 69 816 ,40 1 188,40 71 004,80

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ви м ір у

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Кількість закладів од. мережа 6,00 0,00 6,00
Кількість класів од. мережа 102,00 0,00 102,00

Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного 

персоналу
од тарифікаціця 248,12 0,00 248,12

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 18,25 0,00 18,25
Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 172,90 0,00 172,90

Всього-середньорічне число ставок! штати их працівників) од. штатний розпис 439,27 0,00 439,27
кількість інклюзивних класів од. штатний розпис, тарифікація 17,00 0,00 17,00

продукту
Кількість осіб 3 особливими освітніми потребами од. звіт 20,00 0,00 20,00

Діто-дні відвідування днів табель відвідування 282 975,00 0,00 282 975,00
Кількість учнів од. мережа 1 651,00 0,00 1 651,00
в т.ч. хлопців од. мережа 824,00 0,00 824,00

дівчат од. мережа 827,00 0,00 827,00
ефективності

Витрати на 1 у ч н я грн. кошторис 14 151,63 580,69 14 732,32
якості

Кількість днів відвідування днів журнали відвідувань 175,00 0,00 175,00
Кількість днів відвідування дітьми з особливими освітніми 

потребами
днів

журнали відвідувань
175,00 0,00 175,00
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