
затвпр(  чо
Наказ Міністерства фінансів України 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)

ОІ-&9 Ш  _____________

І. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів 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. 0611033 1033 0922
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 
закладами загальної середньої освіти

(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 40 842 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 40 842 200,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017 №  2145-УІІІ,ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №  463-ІХ, рішення обласної ради 
від 23.12.2020. № 42-2/2020 "Про обласний бюджет на 2021 рік", протокол засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 
13.08.2021 №13

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики у сфері надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

7. Мста бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціалізованих закладах загальоної середньої освіти



9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
і Оплата праці з нарахуваннями 40 842 200,00 0,00 40 842 200,00

УСЬОГО 40 842 200,00 0,00 40 842 200,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

кількість закладів од. мережа по штатах і контингентах 
учнів

3 0 3
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 

персоналу
од. штатний розпис 176,43 0,00 176,43

продукту 0,00
середньорічна кількість учнів (дівчат/хдопи-ів)

________________________
осіб мережа по штатах і контингентах 

учнів
1 097 0 1 097

ефективності''/'/ 0,00'
середні витрати на 1 виховааиШЙвчЙігу/хлопця) \  грн. розрахунок 37 230,81 0,00 37 230,81

Директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації | |  4  6  \

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації 
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

01.09-код__
(Дата погодження)

т
______

\?* ;£935669

Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.ГІ.


