
від N

рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N з/п

(1) (0) (3) (1)
Надання загальної середньої освіти закладами

загальної середньої освіти(0) (9) (2) (1)(0)(1)(1)(1)(0)(3)(1) (2)(3)(5)(4)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)(найменування бюджетної програми)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(КФКВК)(код Типової програмної класифікації

видатків та кредитування місцевого
бюджету)

8 092 969 гривень, у тому числі загального фонду -Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

гривень.8 092 969 -гривень та спеціального фонду -
Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний  Кодекс  України;  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці
працівників на основі єдиної тарифної  сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів  та організацій галузей бюджетної
сфери" зі змінами; Закон України "Про освіту" зі змінами; Наказ Міністерства освіти від 26.09.2005 №557 "Провпорядкування умов оплати праці та
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та науукових установ"; Наказ МФУ "Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Наказ  МФУ від 29 грудня 2002 року
№ 1098 "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами; рішення    Тернівської сільської ради  від 24.12.2020 №5-19/VII "Про бюджет Тернівської
сільської територіальної громади на 2021 рік",  Програма розвитку освіти Тернівської об'єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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

Наказ / розпорядчий документ
Тернівська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1810.02.2021

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021

(2)(6)(3)(5)(8)(2)(5)(9)Тернівська сільська рада(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

(2)(6)(3)(5)(8)(2)(5)(9)(0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) Тернівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО



1

7.

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п

1
1

10.

(грн)

N з/п

1
1

11.

2 3 4 5
Програма розвитку освіти Тернівської
об'єднаної територіальної громади на
2019-2023 роки.

8 092 969 - 8 092 969
8 092 969Усього 8 092 969 -

Результативні показники бюджетної програми:

Спеціальний фондЗагальний фонд Усього
Напрями використання бюджетних

коштів

43 52
-8 092 969 8 092 969Забезпечити надання відповідних послуг

денними закладами загальної середньої
освіти

Усього 8 092 969-8 092 969

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

Найменування місцевої / регіональної
програми

Спеціальний фонд УсьогоЗагальний фонд

Підвищення доступності якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного
громадянина.  Переорієнтація освітнього процесу на толерантне ставлення до дитини, як ключового елементу цього процесу, а не просто об’єкту
педагогічного впливу. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної освіти на світовому ринку праці і як результат – позиціонування України як
одного з лідерів у галузі експорту освітніх послуг.
Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

Завдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

Напрями використання бюджетних коштів



N з/п

1
1
1
2
3

2

3

4

М. П.

якості

ефективності

продукту

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Тернівської сільської ради

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження 11.02.2021

-

-

Ю.І. КРИВДА

Юлія ОСАДЧА

(ініціали/ прізвище)

-

-

(ініціали/ прізвище)

-

-

мережа 4,00-4,00
23,00-23,00

-- -

Показник Загальний фондОдиниця виміру Джерело інформації

3 52 4
затрат

штатний розпис 39,50
Усього середньорічне число
ставок/штатних одиниць од. -

Спеціальний фонд

6

Усього

7

39,50
кількість закладів (за ступенями шкіл),
кількість класів (за ступенями шкіл) од.

од.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}

Сільський голова


