
1.

2.

3.

(код бюджету)

16521000000
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0211170 1170 0990

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами),

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" 

від 10.07.2017р №992,

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),                          Рішення 29 

сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення 32 (позачергової) сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  33 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.04.2020 р.№1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",  Рішення  34 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.05.2020 р.№1157 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",  Рішення  35 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.06.2020 р.№1194 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  36 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 р.№1219 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  38 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 

(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік", рішення 40 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.11.2020 року №1355 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік" .   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

1 448 032.00 гривень, у тому числі загального фонду

12 листопада 2020 року № 420 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 448 032.00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0.00

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)



0.00

2 Продукту

Усього 184 653.00 0.00 184 653.00

УСЬОГО 1 448 032.00 0.00 1 448 032.00

1

1 4

2 2 000

1
Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, 

надання психолого-педагогічної допомоги

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

№ з/п

3 5

Усього

Програма розвитку Інклюзивно-ресурсного центру Гребінківської міської ради на 2020 рік
182 653.00 0.00 182 653.00

5

4

Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
2 000 0.00

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

1 0.00 1 448 032.00

Ціль державної політики

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами

1

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

1

Затрат

53
1

4.00 0.00 4.00

2
Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому числі:

од.
Штатний розпис

5.00 0.00

1.004
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного 

персоналу)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

гривень

№ з/п

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 448 032.00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру

4

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

6 72

1

кількість закладів

од.

Мережа, штати та контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету
1.00 0.00 1.00

5.00

3
педагогічного персоналу

од. Штатний розпис

од.
Штатний розпис

1.00



М.П.

1
Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, 

інклюзивним навчанням
відс.

Розрахунок
100.00 0.00 100.00

4 Якості

1 Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами грн. Розрахунок 43 879.76 0.00 43 879.76

3 Ефективності

1 Cереньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру од. Внутрішній облік 33.00 0.00 33.00

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

Міський голова

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

12.11.2020 року 

              В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)


