
№

1.

2.

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 22 937 083,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 545 109,12

ЗАТВЕРДЖЕНО

Печеніжинська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

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

23 482 192,12 гривень, у тому числі загального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VІ, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97- ВР, Закон України "Про 
службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-ІІІ, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-ІХ Із змінами, внесеними 
згідно із Законом
№ 1158-IX від 29.01.2021,  Накази Міністерства фінансів України від 08.02.2010 №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова КМУ 
№1352 від 31.08.1998 р. "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", рішення Печеніжинської селищної ради №57-3/2020 від 
23.12.2020 "Про бюджет Печеніжинської селищної територіальної громади на 2021 рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VІІІ, Закон України"Про дитяче 
харчування" від 14.09.2006 №142-V, Постанова КМУ "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти" від 20.04.2011 №462, Постанова КМУ "Про затвердження

0100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0111021 1021 0921

0110000 Печеніжинська селищна рада 40157159

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

(код за ЄДРПОУ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

0950200000
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

13.12.2021 205-д

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського 
Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

40157159



№ з/п

2 3

7. Мета бюджетної програми

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

538 450,18

Спеціальний фонд

Предмети та матеріали

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

4

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами дітей, в т.ч. дівчат та хлопців, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися 
одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, д

Усього
1 5

5

0,00

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

1

1

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" від 23.11.2011 №1392,  Рішення бюджетної комісії "Про внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної ТГ на 
2021 рік" від 01.07.2021р., Рішення бюджетної комісії "Про внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної ТГ на 2021 рік" від 14.07.2021р., Рішення бюджетної комісії "Про 
внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної ТГ на 2021 рік" від 03.08.2021р., Рішення бюджетної комісії "Про внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної ТГ на 2021 
рік" від 26.08.2021р., Рішення бюджетної комісії "Про внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної ТГ на 2021 рік" від 10.09.2021р, Рішення бюджетної комісії "Про внесення 
змін до бюджету Печеніжинської селищної ТГ на 2021 рік" від 22.09.2021р.,Розпорядження №149-д від 06.10.2021р.,рішення бюджетної комісії "Про внесення змін до бюджету 
Печеніжинської селищної ТГ на 2021 рік" від 19.10.2021р.,рішення бюджетної комісії "Про внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної ТГ на 2021 рік" від 11.11.2021р.,рішення 
бюджетної комісії "Про внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної ТГ на 2021 рік" від 01.12.2021р.,рішення бюджетної комісії "Про внесення змін до бюджету Печеніжинської 
селищної ТГ на 2021 рік" від 09.12.2021р.

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

1 50 254,12 588 704,30

Ціль державної політики

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

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

№ з/п

4

4 597 584,10

35 964,12

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

2 Оплата послуг (крім комунальних) 326 054,37 0,00 326 054,37

4 Інші поточні видатки 35 964,12 0,00

3 Оплата енергоносіїв та комунальних послуг 4 597 584,10 0,00

1 092 133,89

6 Оплата праці та нарахування 16 733 100,00 0,00 16 733 100,00

5 Продукти харчування 646 278,89 445 855,00

22 001,34

8 Інші виплати населенню 37 650,00 0,00 37 650,00

7 Видатки на відрядження 22 001,34 0,00

49 000,00

УСЬОГО 22 937 083,00 545 109,12 23 482 192,12

9 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 49 000,00



М.П.

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Печеніжинської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

13.12.2021

В.о. начальника Наталія МАЦЬКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

2

затрат
53 4

Загальний фонд

Ігор ДОВІРАК

ПОГОДЖЕНО:

0

Селищний голова
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Спеціальний фонд УсьогоОдиниця 
виміруПоказники

6 7

9,00

2 кількість класів од. річний звіт 2020 109,00 0,00 109,00

1 кількість закладів

0 середньорічне число ставок (штатних одиниць) од.

9,00 0,00од. річний звіт 2020

386,34 0,00 386,34

3 педагогічних працівників од. річний звіт 2020 247,94 0,00 247,94

138,40

0 продукту
3 інших працівників

4
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування
осіб річний звіт 2020

138,40 0,00од. річний звіт 2020

7,00 0,00 7,00

5 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей осіб річний звіт 2020 729,00 0,00 729,00

21,00

0 ефективності
6 дітей-інвалідів

7 діто-дні відвідування днів річний звіт 2020

21,00 0,00осіб річний звіт 2020

8 кількість днів відвідування днів річний звіт 2020

274 715,00 0,00

0 якості
167,00 0,00 167,00

274 715,00
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