
№

1.

2.

3.

(код за ЄДРПОУ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

2552300000
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти

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

22.11.2021 100- о.д.

Тупичiвська сiльська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04415235

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

0111021 1021 0921

0110000 Тупичiвська сiльська рада 04415235

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        

0100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

110 000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України ''Про місцеве самоврядування'', Закон Ураїни ''Про освіту''. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 ''Про деякі запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів''. Рішення 2 сесії 8 скликання Тупичівської сільської ради від 23.12.2020 року "Про місцевий бюджет Тупичівської сільської Територіальної 
громади (код бюджету 25523000000)". Акт приймання-передачі кредиторської заборгованості від29.01.2021 року від КЗ "Центр з обслуговування закладів освіти" Городнянської районної ради підписаний головою 
ліквідаційної комісії, директор Ю.В.Грабовець Рішення 4 сесії 8 скликання від 22.02.2021 року"  Про внесення змін до рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. "Про місцевий бюджет Тупичівської сільської 
територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 25523000000), Рішення 6 сесії 8 скликання від 23.04.2021 року"  Про внесення змін до рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. "Про місцевий бюджет Тупичівської 
сільської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 25523000000) Рішення 7 сесії 8 скликання від 25.05.2021 року"  Про внесення змін до рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. "Про місцевий бюджет 
Тупичівської сільської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 25523000000) Рішення 9 сесії 8 скликання Тупичівської  сільської ради "Про внесення змін до рішення 2 сесії  8 скликання від 23.12. 2020 року "Про 
місцевий бюджет Тупичівської територіальної громади на 2021 рік.(код бюджету 25523000000) від 14.07.2021 р. Рішення 13 сесії 8 скликання від 10.11.2021 р.  "Про внесення змін до рішення 2 сесії  8 скликання від 23.12. 
2020 року "Про місцевий бюджет Тупичівської територіальної громади на 2021 рік.(код бюджету 25523000000)"
Рішення 11 сесії 8 скликання Тупичівської  сільської ради "Про внесення змін до рішення 2 сесії  8 скликання від 23.12. 2020 року "Про місцевий бюджет Тупичівської територіальної громади на 2021 рік.(код бюджету 
25523000000) від 17.09.2021 р.
Розпорядження Сільського голови №79 о.д."Про внесення змін до загального фонду" від 20.09.2021р.Рішення 12 сесії 8 скликання Тупичівської  сільської ради "Про внесення змін до рішення 2 сесії  8 скликання від 23.12. 
2020 року "Про місцевий бюджет Тупичівської територіальної громади на 2021 рік.(код бюджету 25523000000) від 27.10.2021 р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

1. Надання послуг з повної загальної освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

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

5 813 836,42 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Тупичiвська сiльська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження сільського голови

1 Створення умов для здобуття освіти, спрямованої на формування особистості,реалізація права дітей на здобуття загальної середньої освіти

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 703 836,42 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми



М.П.

171,001 кількість днів відвідування днів табель відвідування 171,00 0,00

69 597,00

0 якості
1 діто-дні відвідування днів розрахунок 69 597,00 0,00

0 ефективності
1 кількість дітей ( всього) осіб мережа 407,00 0,00

0 продукту
3 середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 50,75 0,00

2 кількість класів (за ступенями шкіл) од. мережа 27,00 0,00 27,00

1 кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа 5,00

0,00 110 000,00

Усього 215 000,00 0,00 215 000,00

2 Програма "Шкільний автобус" на 2021-2023 роки 100 000,00 0,00 100 000,00

2
Забезпечення погашення  кредиторської заборгованості по заробітній платі з 
нарахуваннями, природного газу та продуктів за 2020 рік

319 249,00 0,00 319 249,00

УСЬОГО 5 703 836,42 110 000,00 5 813 836,42

Створення належних умов для діяльності працівників закладів освіти та організація 
харчування дітей

3 Програма оздоровлення та відпочинку дітей Тупичівської сільської ради на 2021 рік 110 000,00

Спеціальний фонд

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів
2 3

1

1

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

№ з/п
гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд
4 5

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

1 110 000,00 5 494 587,42

1
Програма забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти Тупичівської сільської 
ради на 2020 - 2023 рр.

5 000,00 0,00 5 000,00

1 54

(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

Загальний фонд

2

затрат
53 4

Одиниця 
виміруПоказники

0,00 5,00

50,75

407,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

5 384 587,42

Спеціальний фонд

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Тупичівської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

22.11.2021

Начальник фінансового відділу Тупичівської сільської ради Наталія Кравець
(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

Лариса Шовкова

ПОГОДЖЕНО:

0

Сільський голова


