
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Фінансовий відділ Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.10.2022____________ №  12-а____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

1 .___________ 3700000___________  Фінансовий відділ Баштанської міської ради______________________________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

44082574

(код за ЄДРПОУ)

2. _________ 3710000_________

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Фінансовий відділ Баштанської міської ради_________________

(найменування відповідального виконавця)

44082574

(код за ЄДРПОУ)

3. 3719320

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

9320

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

0180 освітньої субвенцґї, що утворився на початок бюджетного

_______________________  періоду______________________________________________
(код-Функціональноі класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду 2 092 392,00

1450200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

2 092 392,00 гривень та



. П ідстави для виконання бю джетної програми 

конституція України (зі змінами);

•юджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-IV (зі змінами);

Іодатковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами); 

іакон України " Про Державний бюджет України на 2022 рік";

Еакон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 р. № 280/97 ВР (зі змінами);

(акон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. №2493-111 (зі змінами);

Іакон України "Про освіту" від5 вересня 2017 року №  2145-VIII (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р.№ 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); 

розпорядження Кабінету міністрів України від 15 грудня 2021р. №  1662-р «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 році та 

перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік» (зі змінами); 

рішення виконавчого комітету Баштанської міської ради від 30.09.2022 р №  103 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік";

Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки ;

лист департамента освіти та науки М иколаївської військової адміністрації від 15.09.2022 № 1888/02/01-01.16 «Про закупівлю шкільних автобусів».

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми

№ з/п
* *

Ціль державної політики

1 відновлення парку шкільних автобусів

7. М ета бю джетної програми

забезпечення придбання шкільних автобусів для відновлення автопарку в закладах загальної середньої освіти на умовах співфінансування 50/50%

8. Завдання бю джетної програми

№ з/п Завдання

1 забезпечення придбання шкільних автобусів для відновлення автопарку в закладах загальної середньої освіти на умовах співфінансування 50/50%

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

1
забезпечення придбання шкільних автобусів для відновлення автопарку в закладах 

загальної середньої освіти на умовах співфінансування 50/50%
2 092 392,00 0,00 2 092 392,00

УСЬО ГО 2 092 392,00 0,00 2 092 392,00

10. Перелік м ісцевих /  регіональних програм, щ о виконуються у складі бю дж етної програми

гривень

№  з/п Найменування м ісцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки 2 092 392,00 0,00 2 092 392,00

Усього 2 092 392,00 0,00 2 092 392,00



/
/

< ^11 . Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Затрат

затвердження обсягів видатків співфінансування на придбання 

шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти грн.

Рішення виконавчого комітету від 

30.09.2022 №103 2 395 152,00 0,00 2 395 152,00

Продукту

кільк ість  закладів , для  яких  планується придбати ш кільн і 

автобуси для заклад ів  загальної середньої освіти
2,00 0,00 2,00

місто од. Дані відділу освіти 1,00 0,00 1,00

село од. Дані відділу освіти 1,00 0,00 1,00

Ефективності

середній обсяг видатків співфінансування на придбання шкільних 

автобусів для закладів загальної середньої освіти
грн.

Розрахунок
1 197 576,00 0,00 1 197 576,00

Якості

забезпеченість здійснення видатків співфінансування на придбання 

шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти відс.

Розрахунок

100,00 0,00 100,00

Лілія ЄЛАНЦЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лілія ЄЛАНЦЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

В.о. начальника відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради

(Назва місцеї

В.о.

органу)


