
від N

рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N з/п

(1) (1) (5) (1)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету(0) (9) (9) (0) (2)(3)(5)(4)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)(1)(1)(5)(1)

(найменування бюджетної програми)(КФКВК)(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

бюджету)

(код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду -209 400Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

гривень та спеціального фонду - -209 400 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VII (зі змінами), Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII, Закон
України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-ІІІ із змінами та
доповненнями,Постанова КМУ 10.04.2019 №530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної
освіти»,Постанова 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
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

Тернівська сільська рада (2)(6)(3)(5)(8)(2)(5)(9)(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

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

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО



1

7.

8.

N з/п
1
2

9.

(грн)

N з/п

1
1

10.

(грн)

N з/п

1 5
-
-

3 42
- -
- -Усього

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд УсьогоСпеціальний фонд
Напрями використання бюджетних

коштів

2 43 5
209 400 209 400-Забезпечити надання якісних послуг

дітям з особливими освітніми потребами
в інклюзивно-ресурсних центрах

- 209 400Усього 209 400

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

Найменування місцевої / регіональної
програми

Спеціальний фонд УсьогоЗагальний фонд

Реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами

Мета бюджетної програми
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

Завдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення належних умов для розвитку дітей з особливими освітніми потребами
Забезпечення оснащення інклюзивно-ресурсного центру



11.

N з/п

1
1
1
2

2
1
3
1
4

М. П.

середньорічне число штатних одиниць од. штатний розпис

продукту
осіб

Чисельність дітей, які потребують послуг
ІРЦ
ефективності

грн.
Витрати на одну особу  з проведення
комплексно-педагогічної оцінки
якості

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Тернівської сільської ради

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження 11.02.2021

1,00

47,00

1,00

Загальний фонд

5

-

-

6

-

Спеціальний фонд Усього

1,00

47,00

1,00

7

4 455,00 4 455,00-

-- -

Ю.І.КРИВДА
(ініціали/ прізвище)

Юлія ОСАДЧА
(ініціали/ прізвище)

Результативні показники бюджетної програми:

Показник Джерело інформаціїОдиниця виміру

432
затраткількість закладів інклюзивно -
ресурсних центрів мережаод.

{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


