УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Код ЄДРПОУ 44020754
НАКАЗ

м.Кремінна

від 12 березня 2021 року

№10-аг

Про внесення змін до наказу №3-аг
від 05 лютого 2021 року
Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
відповідно до рішення Кремінської міської ради від 23 грудня 2020 року № 2/26 "Про
бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік" в редакції рішення сесії
Кремінської міської ради від 26 лютого 2021 року № 5/8 "Про внесення змін до бюджету
Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік"

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу від 05 лютого 2021 року №3-аг «Про затвердження паспортів
бюджетної програми на 2021 рік», а саме:

1) у підпункті 7 пункту 1 до наказу від 05 лютого 2021 року №3-аг «Про затвердження
паспортів бюджетної програми на 2021 рік» паспорт бюджетної програми по ТПКВКМБ
0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» викласти в новій
редакції, (додаток 1);
2. Контроль щодо виконання цього наказу покласти на головного бухгалтера
централізованої бухгалтерії Разлуцьку Н.І.

Начальник управління

Олексій УДОВЕНКО

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти, культури, молоді та спорту
Кремінської міської ради_____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "12" березня 2021 року № 10-аг

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1.

0600000
_____________________________________________

Управління освіти, культури, молоді та спорту Кремінської міської ради

44020754

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Кремінської міської ради

44020754

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2.

0610000
______________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

0611141

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації
'
н г
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0990
(код Функціональної класифікації
.
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень І бюджетних асигнувань -

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (із змінами та доповненнями);

у тому числі загального фонду -

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

12518000000

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

(код бюджету)

3580794,00 гривень,

3500046,00

гривень та спеціального фонду -

80748,00

гривень.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями) ;
Закон України від 15 грудня 2020 року № 1082-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Закон України «Про освіту» (із змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.93р. № 102 «Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства освіти і науки);
Постанова КМУ від 25.08.2004р № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»;
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що
не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів» (у редакції наказу №1260 від ЗО листопада 2012р.);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ;
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»»;
рішення Кремінської міської ради від 23 грудня 2020 року № 2/26 "Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік" в редакції рішення сесії Кремінської міської ради від 26
лютого 2021 року № 5/8 "Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік"

6.

Цілі державної політики, па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

7.

Ціль державної політики
Реалізація державної політики, спрямована на Забезпечення своєчасного та якісного складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із
затвердженими кошторисами; надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування
Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток інших закладів

8.

Завдання бюджетної програми:

N з/п

N з/п

9.

Завдання
Забезпечення своєчасного та якісного складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти, культури, молоді та спорту згідно із затвердженими
кошторисами, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування
Напрями використання бюджетних коштів:_____________________________________________________ __________________________________ ________________________ (грн)
Напрями використання бюджетних коштів

N з/п
1
1
2
3

2
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
Придбання предметів та обладнання довгострокового користування
Капітальний ремонт
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3
3500046,00

4

5
3500046,00
80748,00
0,00
3580794,00

80748,00

80748,000

3500046,000

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:____________________________________________ ____________ ____________ (грн)
Загальний Спеціальний
Найменування місцевої / регіональної програми
N з/п
фонд
фонд
1
2
3
1

10,

Усього

4

Усього
11.

Результативні показники бюджетної програми:
Показник

N з/п

1

2
Затрат
Обсяг видатків за рахунок коштів місцевих бюджетів
Кількість установ, в тому числі:
Централізованих бухгалтерій
Група по централізованому господарському обслуговуванню
Середня кількість ставок - всього
Продукту
кількість установ, що обслуговується
кількість придбанного обладнання
Ефективності
середня вартість обладнання
Середні витрати на одного працівника

Начальник управління

Одиниця виміру

Джерело інформації

3

4

грн.
од.
од.
од.
од.

Кошторис

од.
од.

/*

коД^^<мережа закладів
X
хЧ/* \\
\ко&вдрис

h1А
грн

Загальний
фонд
5

Спеціальний
фонд

3500046,00
1
1
1
22

80748.00

7
0
3580794,00
1
1
1
22
0
ЗО
10,00
0,00
8074,80
159093,00

6

ЗО
10,00

V3
розраяно к

159093,00

Усього

8074,80
0,00
Олексій УДОВЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу Кремінської міської ради

Наталя СМАЛЬКО_________
(ініціали та прізвище)

1
1

