
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінаїЦ кїни 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ

Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

а 1 . о 9 Ш <

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної
_____________________________  адміністрації_________________________________________________________________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

39356695

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації_________________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

39356695

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611182

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти ’’Нова 

1182 0990 українська школа” за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам

(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)

09100000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 35 863 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 830 200,00 гривень та

спеціального фонду- 31 033 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, протокол засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 13.08.2021
№ 13

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики з метою виконання заходів, спрямованих на забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному 
освітньому середовищі

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечити виконання заходів,спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету



9. Напрями використання бюджетних коштів

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

І 2 3 4 5
1 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізій 4 762 200,00 4 762 200,00

2 Закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи 68 000,00 68 000,00

3 Закупівля меблів для закладів загальної середньої освіти 14 482 300,00 14 482 300,00

4 Закупівля комп'ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти 16 551 100,00 16 551 100,00

УСЬОГО 4 830 200,00 31 033 400,00 35 863 600,00

І 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 кількість закладів од. статистичні звіти 632 632
2 кількість початкових класів од. статистичні звіти 3 560 3 560

кількість перших класів од. статистичні звіти 881 881
кількість учнів початкових класів осіб статистичні звіти 65 260 65 260

3 кількість учнів перших класів осіб статистичні звіти 16 092 16 092
продукту

4 кількість придбаних сучасних меблів для початкової школи од. розрахунок 7 173 7 173

5
кількість придбаного комп'ютерного обладнання для початкової

школи од. розрахунок 256 256

6 кількість вчителів,які підвищили кваліфікацію осіб 14 082 14 082
ефективності

7 середня вартість оснащення одного кабінету очаткової школи грн. розрахунок 113 400,00 113 400,00
8 середня вартість підвищення кваліфікації одного вчителя грн. розрахунок 338,18 338,18

якості

9 відсоток забезпеченості потреби у сУ̂ сгіжих мебляхіромат^оі^ш чЧ
% розрахунок 54,40 54,40

10 відсоток вчителів, які цйФйщйли кваліфікацію -А\ %_____ розрахунок 100,00 100,00

Віктор КІМАКОВИЧ

І >
Директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

ОІ €9 ДдЗ/
(Дата погодження)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)


