
( ЗАТВЕР^ Ю
Наказ Мімі-.срства 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)

о/. 09. М !  ___________

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. 0611191

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1191 0990

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

Сііівфінаїїсувяшія заходів, що реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
боротьбу з гострою респіраторною хворобою СО\1І)-2019, 
спричиненою коронавірусом 8ЛК8-Со\'-2, та її наслідками 
під час навчального процесу у закладах загальної середньої 
освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

09100000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджеті і их асигнувань 6 065 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 6 065 100,00 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 боротьбу з гострою респіраторною хворобою СОУГО-2019, спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та її наслідками під час
н а в ч а л ь н о г о  п р о ц е с у  V з а к л а д а х  з а г а л ь н о ї  с е р е д н ь о ї  о с в іт и

7. Мета бюджетної програми
Створення безпечного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ -2019, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-С оУ-2 __________________________________________________________________________________________________________________ ____________________



8. Завдання бюджетної програми < І..СР-

№ з/п Завдання

1 Забезпечити виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою СОУІІ)-2019, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах 
загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевих бюджетів

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1
Придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти для 
організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з 
використанням технологій дистанційного навчання

6 065 100,00 6 065 100,00

УСЬОГО 0,00 6 065 100,00 6 065 100,00

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

видатки, пов'язані з придбанням ноутбуків грн. кошторис 0,00 6 065 100,00 6 065 100,00
Усього гри. кошторис 0,00 6 065 100,00 6 065 100,00

продукту
кількість придбаних ноутбуків : ■ од. звітність 0,00 303 303

ефективностіт„■' ■/ ' А
середня вартість 1/нбутоука - а .___т ______ розрахунок 0,00 20 040,00 20 040,00

Віктор КІМАКОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

0 1 Ш  ІС А І
(Дата погодження)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ

II/ (ініціали/ініціал, прізвище)

м . п


