
№

1.

2.

3.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти

(код бюджету)

1450200000
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти

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

436 908,00

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 запровадження 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  Баштанської  міської  ради №5 від 04.03.2021р."Про внесення змін  до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік "

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

№ з/п

Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти

17.03.2021 46

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

41186924
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

0611061 1061 0921

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1 Оновлення матеріально- технічної бази закладів загальної середньої освіти ( доступність   освітніх послуг, що надаються системою загальної освіти)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

719 673,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ  відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 282 765,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



282,770,00282,77рішення сесії міської радитис.грн.видатки пов"язані з заходами  з забезпеченням пожежної безпеки

відсоток кількості  установ у яких здійснено проведення заходів з 
пожежної безпеки від загальної кількості установ

відс. розрахунково
10,00 0,00 10,00

0 якості 0,00

719,68середні  витрати на проведення заходів  тис.грн. розрахунково 282,77 436,91

0,000 ефективності
1,00сільська місцевість од проектно-кошторисна документація 1,00 0,00

1,00

міська місцевість од проектно-кошторисна документація 0,00 1,00 1,00

0
кількість закладів яким проведено заходи з пожежної безпеки та 

вигот.ПКД з них
од 1,00 0,00

0 продукту 0,00

436,91видатки пов"язані з виготовленням ПКД тис.грн. рішення сесії міської ради 0,00 436,91

9,00сільська місцевість од. мережа 9,00 0,00

міська місцевість од. мережа 3,00 0,00 3,00

0 кількість закладів (за ступенями шкіл) в т.ч. од. мережа 12,00 0,00

УСЬОГО 282 765,00 436 908,00 719 673,00

Оновлення матеріально- технічної бази закладів загальної середньої освіти ( доступність   
освітніх послуг, що надаються системою загальної освіти) та заходи з забезпеченням 
пожежної безпеки

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

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

1 436 908,00 719 673,00

Усього 0,00

1 54

(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

Загальний фонд

2

затрат
53 4 6 7

0,00

Одиниця 
виміру

Показники Спеціальний фонд

12,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

282 765,00

Спеціальний фонд

1

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

17.03.2021

В.о. начальника фінансового відділу Наталія ЛІЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

Максим  ДЕРЕВ"ЯНКО

ПОГОДЖЕНО:

0

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради



М.П.
(Дата погодження)


