
№ з/п Завдання

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради0200000

(найменування головного розпорядника)

2.

1 Забезпечення управління системою освіти та здійснення інших функцій

Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28 листопада 2019 року № 369

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.

3. 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

(код)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(код)

0210000

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 177 085,00 гривень та

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

177 085,00 гривень, у тому числі загального фонду

0211162

(код) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України від 23.11.2018 року №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2І45-VIII,

 Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV, 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами),

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),

рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 21.12.2018 р. №521 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";                                

рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 18.02.2019 р. №611 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", 

рішення 27 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 21.11.2019 р. №874 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік".                                                           

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



М.П.

1 398,00

2
Динаміка кількості відзначених учнів відносно відносно відповідного 

показника минулого року
відс.

Розрахункові дані
100,00 0,00 100,00

1
Кількість учнів, які навчаються у навчальних закладах

осіб
Мережа штатів і контингентів 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

1 398,00 0,00

2,90

3 Якості

1
Відсоток учнів, які преміюються, отримують відзнаки, відносно 

загальної кількості учнів у навчальних закладах
відс.

Внутрішній облік
2,90 0,00

40,00

2 Ефективності

1
Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних 

напрямках освіти
осіб

Внутрішній облік
40,00 0,00

177 085,00 0,00 177 085,00

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

28.11.2019

№ з/п

2 3

Усього 177 085,00

4

(підпис)

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми

гривень

Усього

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

1

177 085,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

140 000,00

1

0,00 177 085,00

(підпис)

4

1 5

Спеціальний фонд

2
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної 

громади на  2019 рік 37 085,00 0,00 37 085,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
Продукту

53

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Н.Б. Бондаренко

1

Міський голова В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

6 7

Усього

1
Програма роботи з обдарованою молоддю на  території Гребінківської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік
140 000,00 0,00

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

1 0,00 177 085,00Організація проведення заходів у галузі освіта

1 4

Забезпечити належний рівень освіти у навчальних закладах ОТГ, оцінити кращі досягнення у навчанні, виплатити премію  чи відзначити за кращі успіхи у навчанні, за кращі призові місця в олімпіадах, спортивних 

змаганнях, творчих конкурсах

№ з/п УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5


