
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

від 19.03.2021 р. м. Хмільник № 61

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм головному 
розпоряднику коштів управлінню 
освіти, молоді та спорту 
Хмільницької міської ради 
на 2021 рік

Па виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом 
Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами та доповненнями), 
відповідно до рішення 7 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до 
рішення 8 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет 
Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 12.03.2021 
р. №282, з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності 
виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів 
управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради на 2021 рік за

- 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами».

КГІКВМБ:

Галина КОВЕДА



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

19.03.2021 р. №61

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та 

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

J .

0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0611210 1210

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

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного 
0990 бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам 02537000000

з особливими освітніми потребами
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 244259 гривень , у тому числі загального фонду -  244259 гривень та спеціального фонду -  0
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-V!II зі змінами та доповненнями.
Рішення 3 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 року №114
Рішення 8 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади 
на 2021 рік" (зі змінами) від 12.03.2021 р. №282

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами



8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

і Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджете місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджет) місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

244 259 0 244 259

Усього 244 259 0 244 259

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

№
з/п

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

1. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Залишок освітньої субвенції гри.
Рішення 5 сесії обласної 
Ради №64 від 26.02.2021р

244 259.00 0.00 244 259,00

2 продукту
К-ть дітей з особливими освітніми потребами осіб мережа шкіл і садочків 38.00 0,00 38,00
3 НИХ хлопчики осіб мережа шкіл і садочків 21.00 0.00 21.00
з них дівчатка осіб мережа шкіл і садочків 17.00 0.00 17,00

3 ефективності
середні витрати на одну дитину грн. розрахунок 6 427,00 0,00 6 427.00
Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

19.03.2021 р .VI. п .

Галина КОВЕДА
(ініша.ти/їніцшл, прізвище)

Гетяна ТИЩЕНКО
(шіціали/ішши.і. прізвище)


