
ЗАТВЕРДЖЕНО (
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)

1. 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. 0611023 1023 0922
Наданий 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 34 046 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 33 276 400,00 гривень та

спеціального фонду- 770 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-У11І,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", довідка змін до річного розпису бюджету на 2021 рік від 16.08.2021 №345/1

6. Цілі 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. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання повної 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



І!

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

1 2 3 4 5
1 Оплата праці з нарахуваннями 14 598 600,00 0,00 14 598 600,00
2 Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства 108 000,00 ЗО 000,00 138 000,00
3 Організація харчування 9 986 100,00 40 000,00 10 026 100,00
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 180 000,00 180 000,00
5 Створення належних умов для функціонування закладів 8 583 700,00 520 000,00 9 103 700,00

УСЬОГО 33 276 400,00 770 000,00 34 046 400,00

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

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 0,00

Кількість закладів од. мережа по штатах і контингентах 
учнів

3 0 3

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 58,00 0,00 58,00
середньорічне число штатних одиницьробітників од. штатний розпис 87,00 0,00 87,00

кількість класів од. мережа по штатах і контингентах 
учнів

41 0 41

продукггу 0,00
середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців) осіб мережа по штатах і контингентах 

учнів
1 097 0 1 097

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова 

грошова допомога при працевлашіиванці
осіб

мережа по штатах і контингентах 
учнів 3 0 3

_ефективності, , . ______________________________ _ 0,00
ДІТО-ДНІ відвідування1' Г.ГПЛ'Г ' ДНІВ розрахунок 191 975 0 191 975

/ /  <*■ С\ 0 1
середні витруй на г учня . \ \ грн. розрахунок 30 334,00 0,00 ЗО 334,00

якості 0,00
кількість д^іів відвідування днів класний журнал 175 0 175

: і
ь і

Директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадм і н істрації

Віктор КІМАКОВИЧ

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації'
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

о-( 09.ЛСИ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

м.п.

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)


