
№

1.

2.

3.

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

1 Створення належних умов щодо забезпечення загальною середньою освітою

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 322,55 гривень та

гривень.спеціального фонду-

ЗАТВЕРДЖЕНО

Нижньовербiзька сiльська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

3 322,55 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Закон України від 13.05.1999 року № 651-ХІV "Про загальну середню освіту"
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями)
Закон України від 15.12.2020 року № 1082-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністрерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Освіта"
Закон України від 08.09.2005 року № 2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" 
Рішення Нижньовербізької сільської ради від 16.02.2021 року № 135-V/2021 "Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0110000 Нижньовербiзька сiльська рада 04354083
(код Програмної класифікації видатків та 

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

0111210 1210 0990

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

23.02.2021 37

Нижньовербiзька сiльська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04354083
(код за ЄДРПОУ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

0951000000

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



М.П.

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Нижньовербізької сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

23.02.2021

Начальник фінансового відділу Нижньовербізької сільської ради Надія ІВАСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

гривень

№ з/п Завдання

3 322,55

Спеціальний фонд

Створення належних умов для надання якісних послуг денними загальноосвітніми 
навчальними закладами учасницям і учасникам освітнього процесу

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2

затрат
53 4

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

1 54

Ярослав М'ЯКУЩАК

ПОГОДЖЕНО:

0

Сільський голова
(підпис)

Усього 0,00

Одиниця 
виміруПоказники Спеціальний фондЗагальний фонд

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

1 0,00 3 322,55

5

1

1

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4

0,00

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

УСЬОГО 3 322,55 0,00 3 322,55

0,00 3 322,55

1 кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа установ 6,00 0,00 6,00

2
обсяг видатків на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами
грн. довідки змін до кошторису доходів 

та видатків на 2021 рік
3 322,55

0,00

0 кількість осіб з особливими освітніми потребами осіб 8,00 0,00 8,00

0 продукту

0,00

3 хлопці осіб дані установи 8,00 0,00

грн. розрахунок
415,32 0,00

8,00

0 ефективності
415,32

0 якості 0,00

4
середні витрати на наданнядержавної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

100,005 динаміка забезпечення осіб з особливими освітніми потребами відс. розрахунок 100,00 0,00


