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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
селищного голови

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік

Керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення селищної ради
від 01.07.2019 № Р-911-40/УІІ «Про внесення змін до рішення селищної ради 
від 20.12.2018 №Р-697-30/УІІ «Про бюджет Покровської селищної об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік» вважаю за необхідне:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік за кодом 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а саме:

- 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів», що 
додаються.

2. Координацію роботи за виконанням цього розпорядження покласти на 
начальника фінансово-економічного відділу виконавчого комітету Покровської 
селищної ради Петрик І.О., контроль -  на заступника селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Швидь І.В.

Селищний голова
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С.А.СПАЖЕВА

Покровська селищна рада
№ Збодвід 05.07.2019



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 05.07.2019 р. № 120
Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови від 05.07.2019 р. № 36-од 

Виконавчий комітет 1 Іокровської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органм)
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Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ осві їм, молоді іа споріл виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ осві і н, молоді і а спорт у виконавчого комі тету Покровської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

0990 Заоезнечеинн діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(КФ КВК) (найменування бюдже 111 ої 11 ро гра ми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 
фонду - 0 гривень.

1049647.00 гривень, у тому числі загального фонду 1049647.00 гривень та спеціального

Підстави для виконання бюджетної програми: 
Ко нституці я У країн и :
Бюджетний Кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
Закон України від 05 вересня 2 0 1 7 року № 2 145-УПІ «Про освіту»;
1 Іаказ Міністерс і ва освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку бюджетних 
місцевих бюджетів у галузі «Освіти» від 10.07.201 7 № 992;

програм та результативних показників їх виконання для
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Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний

(Ьонд
Спеціальний

фон л Усього
1 2 2 4 5
1 Комплексна програма розвитку освіти на території І Іокровеької селищної ради до 202] року 8890 0 8890

Усього 8890 0 8890

1 1. Результативні показники бюджетної програми:

N
з/н Показник Одиниця виміру Джерело

ішЬопмапії
Загальний

(1)0 Н 1

Спеціальний 
гЬон п Усього

1 3 4 5 6 7
іаоезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами і

корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захвопювання
а хлопцями, які ютребують

1 за ї ра і
Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічних од. Штатний розпис 5.5 5.5
Всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од. 11 Ітатний розпис 5.5 5,5
продукту
кільлькість дітей з особливими потребами осіб інформація ІРЦ 223
кількість дітей, які охоплені роботою інклюзивно-ресурсного 
центру осіб інформація ІРЦ 86 86

3 ефективності
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 190845 190845
Середньорічні витрати на одну дидитх гри. розрахунок 12205 12205

І Іачальник відділу освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету І Іокровеької селищної ради

(підпис)
Н.В. ВЛАСОВА
(ініц іалі та прізвище)

(підпис)
С.А. СПАЖЕВА
(ініціали га прізвище)


