
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

віл "

(найменування головною розпорядника коштів місцевого бюджету) 
(найменування головно; о розпорядника коштів місцевого бюджету) 

2021 р № ///

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

місцевого бюджету)
(наймеих нашій головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

02143614

(код та ЄДРПОУ)
і код і 1 рої рамної класифікації видатків та кредитування

2. 0610000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 02143614
• код 1 Ірограмної класифікації видатків та кредитування

, . < найметванна відповідального виконавця)місцевого оюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611062 1062 0922
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти 

для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку 10100000000

(код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 
у тому числі загального фонду - 

у тому числі спеціального фонду -

335 000,00 гривень.
335 000,00 гривень \У

0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про повну загальну середню освіту"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік "

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

Постанова КМУ від 06.03.2019р. №221 "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр"

Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування а також 
вихованців шкіл-інтернатів" від 17.11.2003р №763

Рішення сесії Київської обласної ради від 24.12.2020 №050-01-УІІ1 "Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік"
Рішення сесії Київської обласної ради від 10.06.2021 № 069-04-УІІ1 "Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 № 050-01-УІ1І ""Про обласний бюджет Київської 
області на 2021 рік""



1

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п Ціль державної політики
Надати рівні можливості та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелекілальними або сенсорними 
порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку

Мета бюджетної програми: 
7.

Створення рівних можливостей та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фінічними, психічними, інтелектуальними 
або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофі пічної о розвитку

8. Завдання бюджетної програми
№з/п Завдання

1 Забезпечити рівні можливості та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними 
порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів: (три)

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

1 2 3 4 5

1 Здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки 335 000,00 335 000,00

Усього 335 000,00 0,00 335 000,00

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

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 0,0
Усього 0,0 0,0 0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1
обсяг видатків на здійснення заходів, пов’язаних із 
забезпеченням пожежної безпеки од. розпис обласного бюджету на 2021 рік 335 000,00 3



ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1 орієнтовна кільксть закладів в яких будуть проведені 
заходи, пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки од. внутрішньогосподарський облік 1 1

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

1
орієнтовні середні витрати на один заклад в якому 
будуть проведені заходи, пов’язані із забезпеченням 
пожежної безпеки

гри розрахунково 335 000,00 335 000.00

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

1 відсоток виконання бюджету % розрахунково 100 100

Директор департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної 
адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної 
державної адміністрації
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