
№

1.

2.

3.

№ з/п

Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру
7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

481 415,00 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 Створення умов дня повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг  дітям з особливими  освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 481 415,00 гривень та

гривень.
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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)

0611151 1151 0990

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)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

1450200000
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок коштів місцевого бюджету

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

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Підстави для виконання бюджетної програми:  Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" , Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні " зі змінами, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік”, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”,  Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження 
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181),  рішення  
Баштанської  міської  ради №15 від 23.12.2020 р."Про    бюджет Баштанської міської  територіальної громади на 2021 рік"

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

спеціального фонду-



М.П.
(Дата погодження)

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

04.02.2021

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

1 5

3

Загальний фонд

4 5

гривень

481 415,00

Спеціальний фонд

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

4

Загальний фонд

ПОГОДЖЕНО:

0

В.о.начальника ВОМС
(підпис)

Усього 0,00

0 мережа  штати  та контингенти 2,50 0,00

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

2

затрат
53 4

Одиниця 
виміру

Показники Спеціальний фонд

Людмила СМОЛА

6 7

0,00

1,00

середньорічне число штатних одиниць од.

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

1 0,00 481 415,00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

УСЬОГО 481 415,00 0,00 481 415,00

1

1

Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

2,50

0 кількість установ од. мережа  штати  та контингенти 1,00 0,00

0,00

0 кількість дітей , які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр од. 158,00 0,00 158,00

0 продукту

70,00

0 дівчатка од. мережа 88,00 0,00 88,00

0 хлопчики од. мережа 70,00 0,00

0,00

0 кількість дітей, які обслуговує 1 працівника осіб 63,00 0,00 63,00

0 ефективності

28,00

0 дівчатка осіб мережа 35,00 0,00 35,00

0 хлопчики осіб мережа 28,00 0,00

100,000
динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури 

відповідно до фактичного показника попереднього року
відс. розрахунково

100,00 0,00

3 046,93

0 якості 0,00

0 Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи грн. розрахунково 3 046,93 0,00


