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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

12.02.2021____________________ №  19______________________________________________

1. _________ 0600000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради_______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41529203
(код за ЄДРПОУ)

2. _________ 0610000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

41529203
(код за ЄДРПОУ)

3. 0613122
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3122 1040
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків_________________________

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

0452300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 970,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 970,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень. к
5 . Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2001 року № 2789-НІ (із змінами) «Про деякі питання запровадження 
Закон України «Про попередження насильства в сім’ї», Закон України від 20.09.2011 року N 3739-VI (із змінами) «Про протидію торгівлі людьми», Закон України від 06.09.2012 року N 
5207-УІ (із змінами) «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Рішення селищної ради від 13.12.2017 № 354-15/УІІ "Програма забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок та чоловіків на території Покровської селищної ради до 2021 року", рішення селищної ради від 22.12.2020 № Р-129-4/УІІІ «Про бюджет Покровської селищної 
територіальної громади на 2021 рік»__________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення формування тендерної культури в громаді, сприяння впровадженню принципу рівних прав, свобод і можливостей для жінок і чоловіків

7. Мета бюджетної програми
Формування тендерної культури в громаді, сприяння впровадженню принципів рівних прав, свобод і можливостей для жінок і чоловіків, включення тендерних підходів в усі сфери 
життєдіяльності територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми_________

№ з/п Завдання



^  І Забезпечення формування тендерної культури в громаді, спри>, „  впровадженню принципу рівних прав, свобод і можливостей. дА ок і чоловіків, включення тендерних підходів в усі сфери життєдіяльності
___________________Ітериторіальної громади___________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 5 970,00 0,00 5 970,00

УСЬОГО 5 970,00 0,00 5 970,00

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

1 Програма забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків на території 
Покровської селищної ради до 2021 року

5 970,00 0,00 5 970,00

Усього 5 970,00 0,00 5 970,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

1

кількість заходів, що будуть проводитись

од.

Перелік заходів Програми 
забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків 
заходів Програми забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків

заходів Програми забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та 

чоловіків
заходів Програми забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок та

5,00 0,00 5,00

2

кількість охоплених осіб

осіб

Перелік заходів Програми 
забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків 
заходів Програми забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків

заходів Програми забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та 

чоловіків

200,00 0,00 200,00

ефективності 0,00
3 середні витрати на 1 захід грн. Розрахунок 1 194,00 0,00 1 194,00



Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Покровської селищної ради

(підпис)
ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради ____________________________________
(Назва місцевого фінансового органу)

Т.в.о. начальника фінансового відділу виконавчого комітету

( /
/

Н.В Власова______________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.О.Петрик
(ініціали/ініціал, прізвище)


