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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 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
наказ відділу  освіти молоді та спорту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради  

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14502000000

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція  України, Бюджетний  кодекс  України , Закон  України "Про освіту " Закон  України  "Про місцеве  самоврядування  в Україні  " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР  ,  наказ  
Міністерства  фінансів  України  від 26.08 .2014  р.№ 836  "Про деякі  питання зппровадження програмно-цільового  методу  складання  та  виконання  місцевих  бюджетів "   наказ  
МФУ  від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового переліку  бюджетних  програм  та  результативних  показників їх  виконання для  місцевих  бюджетів   у галузі  "Освіта 
",рішення сесії Баштансько  міської  ради №19 від 23.12.2019 р."Про  міський бюджет Баштанської міської ради на  2020р.",рішення сесії Баштансько  міської  ради №9 від 04.03.20120 
р."Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради  на 2020 рік", рішення сесії Баштансько  міської  ради №3 від 27.08.2020 р. "Про внесення змін до міського 
бюджету Баштанської міської ради  на 2020 рік",рішення сесії Баштансько  міської  ради №2від 23.10.2020р."Про  міський бюджет Баштанської міської ради на  2020р."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 368 539,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 368 539,00 гривень та

спеціального фонду-

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0610000 Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради 41186924

від 04 листопада   2020 року__№ 200 
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0600000 Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради 41186924

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

0,00 гривень.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення перевезення дітей , що  проживають  у сільській  місцевості до  загальноосвітніх навчальних  закладів.Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам  та дітям 
позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років.Строк реалізації - постійно.

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення перевезення дітей , що  проживають  у сільській  місцевості до  загальноосвітніх навчальних  закладів

2 Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам  та дітям позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років

1 Забезпечення перевезення дітей , що  проживають  у сільській місцевості до  загальноосвітніх   закладів   освіти



розрахунково 0,00 0,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

2 Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам  та дітям позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років

1 2 3 4 5

1
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам  та дітям позбавленим 
батьківського піклування , яким виповнюється 18 років 0,00 0,00 0,00

2
Забезпечення перевезення дітей що проживають у сільській місцевості до 
загальноосвітніх закладів освіти 1 368 539,00 0,00 1 368 539,00

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

УСЬОГО 1 368 539,00 0,00 1 368 539,00

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

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

0 затрат 0,00

1 368 539,00

0 продукту 0,00

0 Обсяг видатків  пов"язаних  з  перевезенням дітей грн. розрахунково 1 368 539,00 0,00

466,00

0 середньорічна кількість одержувачів допомоги од. розрахунково 0,00 0,00 0,00

0
кількість дітей що потребують перевезення до  

загальноосвітніх  навчальних закладів осіб розрахунково 466,00 0,00

з них дівчатка
осіб розрахунково 0,00 0,00

хлопчики
осіб

0,00

0 середня вартівсть перевезення однієї дитини тис.грн. розрахунково 2 936,78 0,00 2 936,78

0 ефективності

0,00

0 якості 0,00

0 середній розмір допомоги грн. розрахунок 0,00 0,00

100,00

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради

Ганна  ЗЕРКАЛІНА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

0 відсоток забезпеченості установ освіти автобусами відс. розрахунок 100,00 0,00



М.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
04.11.2020

(Дата погодження)

ПОГОДЖЕНО:
Баштанська міська рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Світлана ЄВДОЩЕНКОЗаступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів  ради


