  
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ


Відділ освіти,сімї,молоді та спорту
 Кривоозерської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) 



і наказ


Фінансове управління Кривоозерської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу) 




                                                                                                                                                               «19» січня 2021 рік, наказ  №07-0/264-г/25
                                                                                                                                                              
Паспорт
бюджетної програми  бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади  на  2021  рік
1.
___0600000____
    (КПКВК МБ)
Відділ освіти,сімї,молоді та спорту
 Кривоозерської селищної ради
 
2.
___0610000___
(КПКВК МБ)
Відділ освіти,сімї,молоді та спорту
 Кривоозерської селищної ради
 
3.
___0611152______
(КПКВК МБ)

«Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» 
(найменування бюджетної програми)
 

4.  Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1499,035 тис. грн, у тому числі загального фонду – 1499,035тис. грн. та спеціального фонду – тис.грн.

5.  Підстави для виконання бюджетної програми:   
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 3828-VI
 

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм; 
Рішення Кривоозерської селищної ради від  21 грудня 2020 року №20 «Про бюджет  Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік».
6.  Мета бюджетної програми  ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРАВА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ВІД 2- Х ДО 18 РОКІВ НА ЗДОБУТТЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. 
7.   Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п
КТКВК
КПКВК
Назва підпрограми









8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:
(тис. грн.)





№ з/п
КПКВК

Програма/завдання бюджетної програми

загальний фонд
спеціальний фонд
разом
 1
0611152

1.Здійснення комплексної психо-педагогічної оцінки розвитку дитини
2.Встановлення наявності у дитини особливих освітніх потреб.
3,Надання та розроблення рекомендацій щодо організації інклюзивного навчання .


1499,035

1499,035


10. Результативні показники бюджетної програми:


N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації

Значення показника
 
Завдання 1 Забезпечення 
1
затрат
 
 

 
 
 Кількість інклюзивно-ресурсних центрів
 Од.
 Мережа

1

Видатки пов’язані з реалізацією програм
Од.


1499,035

Кількість дітей 



33

Кількість  ставок



6




















11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
( тис.грн.)


Код
Найменування джерел надходжень
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду
План звітного періоду
Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)
Пояснення, що характеризують джерела фінансування


загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
Інвестиційний проект
(програма) 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


____________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти ,молоді та спорту Кривоозерської селищної ради
____________
(підпис)
Олена ІВАНОВА             

 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
Начальник  фінансового управління Кривоозерської селищної ради
____________
(підпис)
Степан ОЛЕКСІВ
 









ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ


Відділ освіти,сімї,молоді та спорту
 Кривоозерської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) Відділ освіти,сімї,молоді та спорту  Кривоозерської селищної ради



і наказ


Фінансове управління Кривоозерської 
(найменування місцевого фінансового органу) 




                                                                                                                                                               «19» січня 2021 рік, наказ  №07-0/264-г/25
                                                                                                                                                              
Паспорт
бюджетної програми  бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади  на  2021  рік
1.
___0600000____
    (КПКВК МБ)
Відділ освіти,сімї,молоді та спорту
 Кривоозерської селищної ради
 
2.
___0610000___
(КПКВК МБ)
Відділ освіти,сімї,молоді та спорту
 Кривоозерської селищної ради
 
3.
___0611200______
(КПКВК МБ)

«Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» 
(найменування бюджетної програми)
 

4.  Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 39,823 тис. грн, у тому числі загального фонду – 39,823 тис. грн. та спеціального фонду – тис.грн.

5.  Підстави для виконання бюджетної програми:   
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 3828-VI
 

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм; 
Рішення Кривоозерської селищної ради від  21 грудня 2020 року №20 «Про бюджет  Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік».
6.  Мета бюджетної програми  ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРАВА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ВІД 2- Х ДО 18 РОКІВ НА ЗДОБУТТЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. 
7.   Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п
КТКВК
КПКВК
Назва підпрограми









8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:
(тис. грн.)





№ з/п
КПКВК

Програма/завдання бюджетної програми

загальний фонд
спеціальний фонд
разом
 1
0611200

Придбання предметів методично-дидактичного обладнання. .


39,823

39,823


10. Результативні показники бюджетної програми:


N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації

Значення показника
 
Завдання 1 Забезпечення 
1
затрат
 
 

 
 
 Кількість інклюзивно-ресурсних центрів
 Од.
 Мережа

1

Видатки пов’язані з реалізацією програм
Од.


39,823

Кількість дітей 



33

Кількість  ставок



6




















11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
( тис.грн.)


Код
Найменування джерел надходжень
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду
План звітного періоду
Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)
Пояснення, що характеризують джерела фінансування


загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
Інвестиційний проект
(програма) 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


____________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти ,молоді та спорту Кривоозерської селищної ради
____________
(підпис)
Олена ІВАНОВА             

 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
Начальник  фінансового управління Кривоозерської селищної ради
____________
(підпис)
Степан ОЛЕКСІВ
 












ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ


Відділ освіти,сімї,молоді та спорту
 Кривоозерської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) Відділ освіти,сімї,молоді та спорту  Кривоозерської селищної ради



і наказ


Фінансове управління Кривоозерської 
(найменування місцевого фінансового органу) 




                                                                                                                                                               «19» січня 2021 рік, наказ  №07-0/264-г/25
                                                                                                                                                              
Паспорт
бюджетної програми  бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади  на  2021  рік
1.
___0600000____
    (КПКВК МБ)
Відділ освіти,сімї,молоді та спорту
 Кривоозерської селищної ради
 
2.
___0610000___
(КПКВК МБ)
Відділ освіти,сімї,молоді та спорту
 Кривоозерської селищної ради
 
3.
___0611151______
(КПКВК МБ)

«Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок  коштів місцевого бюджету 
(найменування бюджетної програми)
 

4.  Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 18,535 тис. грн, у тому числі загального фонду – 18,535тис. грн. та спеціального фонду – тис.грн.

5.  Підстави для виконання бюджетної програми:   
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 3828-VI
 

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм; 
Рішення Кривоозерської селищної ради від  21 грудня 2020 року №20 «Про бюджет  Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік».
6.  Мета бюджетної програми  ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРАВА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ВІД 2- Х ДО 18 РОКІВ НА ЗДОБУТТЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. 
7.   Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п
КТКВК
КПКВК
Назва підпрограми









8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:
(тис. грн.)





№ з/п
КПКВК

Програма/завдання бюджетної програми

загальний фонд
спеціальний фонд
разом
 1
0611200

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету. 


18,535

18,535


10. Результативні показники бюджетної програми:


N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації

Значення показника
 
Завдання 1 Забезпечення 
1
затрат
 
 

 
 
 Кількість інклюзивно-ресурсних центрів
 Од.
 Мережа

1

Видатки пов’язані з реалізацією програм
Од.


18,535

Кількість дітей 



33

Кількість  ставок



6




















11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
( тис.грн.)


Код
Найменування джерел надходжень
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду
План звітного періоду
Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)
Пояснення, що характеризують джерела фінансування


загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
Інвестиційний проект
(програма) 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


____________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти ,молоді та спорту Кривоозерської селищної ради
____________
(підпис)
Олена ІВАНОВА             

 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
Начальник  фінансового управління Кривоозерської селищної ради
____________
(підпис)
Степан ОЛЕКСІВ
 







