
ЗАТВЕРДЖЕНО

від 20-01-2022 N 2

2022 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(1)(0)(6)(6)(3)(2)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(1)(0)(6)(6)(3)(2)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(2)(0)(0) (1) (2) (0) (0) (0) (9) (9) (0) (0)(3)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 441 927

363 338 78 589 гривень.
5.

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-6 із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про освіту" №1144-12 від 04.06.1991 (зі змінами);
- Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної  освіти щодо організації навчально-виховного
процесу" від 06.07.2010 №2442-17 від 06.07.2010;
- Комплексна Програма розвитку освіти Люблинецької селищної  територіальної громади на 2022-2026 роки затверджена рішенням сесії селищної ради
від 30.11.2021р. №11/10
-Рішення сесії Люблинецької селищної ради №12/8 від 23.12.2021р. "Про бюджет селищної територіальної громади на 2022 рік"

(найменування бюджетної програми)

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

Управлiння гуманiтарної сфери виконавчого комiтету Люблинецької
селищної ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Управлiння гуманiтарної сфери виконавчого комiтету Люблинецької селищної
ради

(найменування головного розпорядника)

Управлiння гуманiтарної сфери виконавчого комiтету Люблинецької селищної
ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання освіти за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим

бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими

освітніми потребами

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ ЛЮБЛИНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ 
Гегера Тетяна Миколаївна 
ЄДРПОУ: 44147008 
Сертифікат: 096C57 
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6.

N з/п

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечити надання відповідних
освітніх послуг для дітей з особливими
освітніми потребами

332 338 - 332 338

2
Закупівля спеціального обладнання та
матеріалів для інклюзивної освіти 31 000 78 589 109 589

363 338 78 589 441 927

10.

(грн)

мета відсутня

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Завдання
Забезпечити надання відповідних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1

кількість освітніх закладів, які надають
відповідні послуги особам з особливими
освітніми потребами

од. Звіт закладу

4,00 - 4,00

2
кількість договорів, укладених для
відпрацювання корекційних годин

од. Звіт закладу
31,00 - 31,00

2 продукту

3
кількість осіб, які отримують інклюзивну
освіту

осіб Звіт закладу
34,00 - 34,00

3 ефективності

4
середні витрати на виконання одного
договору надання інклюзивної освіти

грн. Розрахунок
10 720,58 - 10 720,58

5

середні витрати на надання інклюзивної
освіти в розрахунку на одну особу -
отримувача послуг

грн. Розрахунок

10 686,41 2 311,44 12 997,85

4 якості
- - -

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



(підпис)

(підпис)

26.01.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Олександр ШУМ
(ініціали/ прізвище)

Ольга РОКУН

Фінансовий відділ

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


