
і
УКРАЇНА

ЗОЛОЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

09.04.2021

НАКАЗ

Золочів №58

Про внесення змін до паспорта 
бюджетної програми відділу освіти, 
молоді та спорту Золочівської 
селищної ради

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України 
«Прикінцеві та перехідні положення», згідно з рішення УІІ сесії селищної ради 
УІІІ скликання від 02.04.2021 року №622 «Про внесення змін до рішення 
селищної ради від 22.12.2020 року №34 «Про селищний бюджет на 2021 рік» та 
додатків до нього», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітід про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про декі'питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 
2018 року №908), а також з метою здійснення моніторингу, оцінки ефективності 
бюджетних програми,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми у новій редакції:

1.1. За 'КПКВК МБ 0611061 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти, що додається.

1.2. За КПКВК МБ 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти, що додається.

1.3. За КПКВК МБ 0615042 Фінансова підтримка спортивних споруд, які 

належать громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості, що 

додається.

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту Валентина Наговіцина



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 

Відділ освіти молоді та спорту

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.04.2021 р.№ 58

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0610000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти 20508000000

(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)

4. Обсяг бю джетних призначень/бюджетних асигнувань - 4651700  гривень , у тому числі загального фонду -  649000 гривень та спеціального фонду - 
4002700 гривень .

5. Підстави для виконання бю джетної програми
"Конституція України"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України "Про 
дошкільну освіту"; Бюджетний Кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року №298/519; Постанова КМУ від
27.08.2010 №777 "Про затвердження Положення про освітній округ"; Постанова КМУ від 27.08.2010 №778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"; 
Наказів МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та від 28.04.2017 року №472 "Про 
внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 р, рішення VII сесії селищної ради УІІІ скликання від 02,04.2021 року №622 "Про внесення змін до 
рішення селищної ради від 22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти



7. Мета бю дж етної програми

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

8. Завдання бю джетної програми

№
з/п Завдання

1 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бю джетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку 
коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у 
попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального 
процесу V закладах загальної середньої освіти)

649 000 4 002 700 4 651 700

Усього 649 000 4 002 700 4 651 700

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної програми
Гривень

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

1 2 3 4 5
Усього -

11. Результативні показники бю дж етної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Залишок коштів освітньої субвенції станом на 01.01.21 р. грн. звітність установи 6 014 313,00 0,00 6 014 313,00

Розподілено коштів освітньої субвенції грн.

сесія УІ скликання УІІІ від 
23.02.21 рішення VII сесії 
селищної ради УІІІ 
скликання від 02,04.2021 
року №622

649 000,00 4 002 700,00 4 651 700,00

2 продукту •

Кількість закладів на які буде направлені залишки од. лист №142 від 19.02.21. 
лист №227 від 22.03.21 7,00 8,00 15,00

3 ефективності



1 2 3 4 5 6 7
Середні витрати на придьання обладнання предметів 
довгострокового користування грн. сесія У1 скликання УШ від 

23.02.21 0,00 777 900,00 777 900,00

Середні витрати на капітальний ремонт грн. сесія УІ скликання УШ від 
23.02.21 0,00 3 224 800,00 3 224 800,00

Середні витрати на підключення інтернету грн.

сесія УІ скликання УШ від 
23.02.21,рішення VII сесії 
селищної ради УШ 
скликання від 02,04.2021 
року №622

173 500,00 0,00 173 500,00

середні витрати на поточний ремонт
.С/і , ciV 3< Г , ,'б

сесія УІ скликання УШ від 
23.02.21,рішення VII сесії 

^елищної ради УШ 
с^^кання від 02,04.2021 
:фШ № 622

475 500,00 0,00 475 500,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Золочівської селищної ради 

Начальник фінансового відділу

09.04.2021 р.
М.П.

л'
* С і  идаДд f 

' ' ’■■ггГпГ««'='

Валентина НАГОВЩИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Алла ГУЧЕНКО
(Ініціали/ініціал, прізвище)



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

Відділ освіти молоді та спорту

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.04.2021 р .№ 5 8

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ освіти молоді та спорту

(код за ЄДРПОУ)

42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0615042 5042

(найменування відповідального виконавця) 

0810 ■ ■ Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським 
об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості

(код за ЄДРПОУ)

20508000000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 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)

і. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39400 гривень , у тому числі загального фонду -  39400 гривень та спеціального фонду -  0 
р и в ен ь .

. Підстави для виконання бю дж етної програми
Конституція України"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021рік"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України "Про 
ошкільну освіту"; Бюджетний Кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року №298/519; Постанова КМУ від
7.08.2010 №777 "Про затвердження Положення про освітній округ"; Постанова КМУ від 27.08.2010 №778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"; 
Іаказів МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та від 28.04.2017 року №472 "Про 
несення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 р, рішення У11 сесії селищної ради УІІІ скликання від 02.04.2021 року №622 "Про внесення змін до 
ішення селищної ради від 22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми

№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних спору
Забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів



..la  бю дж етної програми

Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення ефективного функціонування спортивних споруд для проведення спортивних заходів, 
розвитку фізичної культури і спорту серед населення

8. Завдання бю дж етної програми

№
з/п Завдання

1 Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед 
широких верств населення ___________________________________________________________________________________________________________

Напрями використання бю джетних коштів
гривень

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

І 2 3 4 5

1
Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств 
населення ^

39 400 0 39 400

Усього 39 400 0 39 400

0. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної програми
Гривень

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

1 2 3 4 5
1 Розвиток фізичної культури та спорту Золочівської селищної ради на 2018-2021 р. 39 400 0 39 400

Усього - 39 400 0 39 400

1. Результативні показники бю дж етної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість штатних працівників спортивних споруд громадських 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким 
надається фінансова підтримка з бюджету

осіб штатний розпис 2,50 0,00 2,50

2 продукту
площа об'єкта спортивної споруди громадських організацій 
фізкультурно- спортивної спрямованості, яким надається 
фінансова підтримка з бюджету, на енергоносії

м.кв. звітність установи 530,00 0,00 530,00

кількість спортивних заходів на спортивних спорудах 
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. од. звітність установи 50,00 0,00 50,00



2 3 4 5 6 7

яким надається фінансова підтримка з бюджету
кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних 
спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету,

од. ЗВІТНІСТЬ установи 2,00 0,00 2,00

ефективності
середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання 
однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно- 
спортивної спрямованості

'""з 0 л ( 
■ч

39 400,00 0,00 39 400,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Золочівської селищноїради 

Начальник фінансового відділу

09.04.2021 р.
М.П.

Валентина НАГОВІЦИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Алла ГУЧЕНКО
(Ініціали/ініціал. прізвище)



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 

Відділ освіти молоді та спорту

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.04.2021 р.№ 58

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ освіти молоді та спорту

(кодзаЄДРПОУ)

42264877
(код програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0611141 1141

(найменувадня відповідального виконавця)

0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(код за ЄДРПОУ)

20508000000
(код програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 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)

■. Обсяг бю джетних призначень/бюджетних асигнувань -90 1 2 6 0 0  гривень , у тому числі загального (|)Онду -  8867600 гривень та спеціального фонду 
45000 гривень .

. Підстави для виконання бю дж етної програми
<онституція України"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України "Про 
зшкільну освіту"; Бюджетний Кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року №298/519; Постанова КМУ від
7.08.2010 Х®777 "Про затвердження Положення про освітній округ"; Постанова КМУ від 27.08.2010 №778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"; 
аказів МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та від 28.04.2017 року №472 "Про 
іесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836,рішення VII сесії селищної ради УІІІ скликання від 02.04.2021 року №622 "Про внесення змін до 
шення селищної ради від 22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

ЦІЛІ державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми

№
з/п Ціль державної політики

1 Створення необхідних умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку та ведення цетралізованого господарського обслуговування закладів освіти



а бю дж етної програми

^eння фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку, звітності та ведення централізованого господарського обслуговування

ання бю дж етної програми

Завдання

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документаці, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Забезпечення збереження енергоресурсів

рями використання бю джетних коштів
Гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5

Забезпечення збереження енергоресурсів 145 700 0 145 700
Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування та забезпечення 
складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації 8 721 900 145 000 8 866 900

Усього 8 867 600 145 000 9 012 600

релік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної програми
гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5

Усього

5ультативні показники бю дж етної програми

Показники Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5 6 7

затрат
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних посуг, 
всього тис.грн. кошторис 132,40 0,00 132,40

у т.ч. на елетроенергію тис.грн. кошторис 60,00 0,00 60,00
У т.ч. на природній газ тис.грн. кошторис 70,00 0,00 70,00
у т.ч. на водопостачання та водовідводення тис.грн. Зсошторис 2,40 0,00 2,40
Загальна площа приміщень тис.кв.м звітність установи 1 092,00 0,00 1 092,00
Кількість груп централізованого господарського обслуговування од. мережа 1,00 0,00 1,00
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць: од. штатний розпис 40,50 0,00 40,50



І 2 3 4 5 6 7
У т.ч. жінок од. 12,50 0,00 12,50
у т.ч. чоловіки од. 28,00 0,00 28,00
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 9,00 0,00 9,00
У т.ч. жінки од. 6,00 0,00 6,00
у т.ч. чоловіки од. 3,00 0,00 3,00
Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 27,50 0,00 27,50
у т.ч. жінки од. 2,50 0,00 2,50
у т.ч. чоловіки од. 25,00 0,00 25,00
кількість цетралізованих бухгалтерій од. звітність установ 1,00 0,00 1,00
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць: од. штатний розпис 13,00 0,00 13,00
У Т.ч. жінки ■ од. 13,00 0,00 13,00
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів: од. штатний розпис 13,00 0,00 13,00
У т.ч. жінки од. 13,00 0,00 13,00

2 продукту
Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі звітність установи 0,00 0,00 0,00
у т.ч. електроенергії тис.кВт.год звітність установи 41,40 0,00 41,40
у т.ч. природного газу тис.куб.м звітність установи 15,00 0,00 15,00
У т.ч. водопостачання тис.куб.м звітність установи 72,00 0,00 72,00
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого 
господарського обслуговування од. 18,00 0,00 18,00

кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія од. 18,00 0,00 18,00
3 ефективності

Середній обсяг споживання електроенргії, кВт/год на 1 кв.м. звітність установи 33,12 0,00 33,12
Середній обсяг споживання природного газу, куб.м. на 1 кв.м. <•3 .  . \  Ь  С^ ^ ^ с т ь  установи " 16,40 0,00 16,40
Середній обсяг споживання води, куб.м. на 1 кв.м. ‘ ^ tv ^ установи 0,06 0,00 0,06

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Золочівської селищної ради 
Начальник фінансового відділу

09.04.2021 р.
М.П.

н :

Валентина НАГОВІЦИНА

К Р А Ї

(ікіиіои/ініиІал, прізвище)

ііиіапи/ініиіал, прізвище)



і
УКРАЇНА

ЗОЛОЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

09.04.2021

НАКАЗ

Золочів №59

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2021 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Прикінцеві та перехідні положення», згідно з- рішення УІІ сесії селищної ради 

УІІІ скликання від 02.04.2021 року №622 «Про селищний бюджет Золочівської 

селищної ради на 2021 рік», відповідно до Правил складання паспортів 

бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених 

наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про декі 

питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 

листопада 2018 року №908), а також з метою здійснення моніторингу, оцінки 

ефективності бюджетних програми,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік відділу освіти, молоді та 

спорту Золочівської селищної ради:

1.1. За КПКВК МБ 0611210 Надання освіти за рахунок залищку кощтів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами, що додається.

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту Валентина Наговіцина



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 

Відділ освіти молоді та спорту

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.04.2021 р. № 59

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0610000 Відділ освіти молоді та спорту 42264877
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611210 1210
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

0990 державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами

20508000000

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -11073 гривень , у тому числі загального фонду -  11073 гривень та спеціального фонду -  0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту";Закон України "Про 
дошкільну освіту"; Бюджетний Кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року №298/519; Постанова КМУ від 27.08.2010 
№777 "Про затвердження Положення про освітній округ"; Постанова КМУ від 27.08.2010 №778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"; Наказів МФУ від 
26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та від 28.04.2017 року №472 "Про внесення змін до наказу 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836,рішення VII сесії селищної ради УІІІ скликання від 02.04.2021 року №622 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 
22.12.2020 р. №34 "Про селищний бюджет Золочівської селищної ради на 2021 рік".

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми



шня освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

авдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

Іапрями використання бюджетних коштів

п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 11 073 0 11 073
Усього П 073 0 11073

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

Го
п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

Результативні показники бюджетної програми

к Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат -

обсяг субвенції для надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами тис.грн.

рішення УІІ сесії УІІІ 
скликання від 02.04.21
р.№622

11 073,00 0,00 11 073,00

2 продукту
середньорічна кількість дітей з особливими потребами Й^^рть установи 20,00 0,00 20,00
кількість закладів у яких навчаються діти з особливими освітніми 
потребами б Л .  \ . т

-------- ,

4,00 0,00 4,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Золочівської селищної ради 

Начальник фінансового відділу

09.04.2021 р.

Валентина НАГОВЩИНА
(ініиіа.іи/ікіиіал. прізвище)


