
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

НАКАЗ

19 квітня 2021 року м.Гребінка № 44

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, Правил складання
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014
року №836 (зі змінами та доповненнями) , рішення 7 сесії Гребінківської
міської ради VIII скликання від 09.04.2021 року №323 " Про внесення змін
до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік",

НАКАЗУЮ:

1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік Відділу
освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради за КПКВК МБ
0611010, 0611021, 0611070, 0610160, затверджених наказом відділу освіти
від 09.03.2021 року № 28 , виклавши в новій редакції, що додаються.

2.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу Леся РАДЧЕНКО



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

19.04.2021 р. № 44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради 41844913
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради 41844913
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах

16521000000

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1382600 гривень , у тому числі загального фонду – 1382600 гривень та спеціального фонду – 0
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",
Наказ Міністерства фінансів України від №836 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із
змінами),
Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010 р."Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі "Державне управління"(із змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),
Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року № 77 "Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік."
Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 року № 231 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік"
Рішення 7 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 09.04.2021 року № 323 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік"



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

№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень для керівництва і управління у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Здійснення виконання відділом освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень
у відповідній сфері

1 382 600 0 1 382 600

Усього 1 382 600 0 1 382 600

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 5,00 0,00 5,00

2 продукту
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг шт. Журнали реєстрації 1 170,00 0,00 1 170,00
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів шт. Журнали реєстрації 370,00 0,00 370,00

3 ефективності



1 2 3 4 5 6 7

Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного
працівника

шт. Внутрішній облік 195,00 0,00 195,00

Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного
працівника

шт. Внутрішній облік 61,00 0,00 61,00

Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Внутрішній облік 276 520,00 0,00 276 520,00
4 якості

Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в
загальному обсязі

відс. Внутрішній облік 100,00 0,00 100,00

Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній
кількості розроблених

відс. Внутрішній облік 100,00 0,00 100,00

Начальник відділу освіти Леся РАДЧЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового віділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради Наталія БОНДАРЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

19.04.2021 р.

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

19.04.2021 р. № 44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради 41844913
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради 41844913
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –25323649,81 гривень , у тому числі загального фонду – 24720305 гривень та спеціального фонду
– 603344,81 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII,
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III,
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 фінансів України від 20.09.2017 року №793 Про затвердження складових прогрмної класифікації видатків та кедитування місцевих бюджетів (зі змінами і
доповненнями),
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі "Освіта"
Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року № 77 "Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік."
Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 року № 231 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік"
Рішення 7 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 09.04.2021 року № 323 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік"



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

№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення доступності і безоплатность дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання
дітей

24 720 305 603 344,81 25 323 649,81

Усього 24 720 305 603 344,81 25 323 649,81

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од. Штатний розпис 161,50 0,00 161,50

кількість груп од.
Мережа, штати і
контингент установ, що
фінансуються з місцевого
бюджету

32,00 0,00 32,00

кількість дошкільних навчальних закладів од. Мережа, штати і
контингент установ, що

16,00 0,00 16,00



1 2 3 4 5 6 7

фінансуються з місцевого
бюджету

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного
персоналу

од. Штатний розпис 58,25 0,00 58,25

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. Штатний розпис 14,00 0,00 14,00

середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу од. Штатний розпис 89,25 0,00 89,25
2 продукту

кількість дітей від 0 до 6 років осіб
Звіт про діяльність
дошкільного навчального
закладу (Форма 85-к)

1 245,00 0,00 1 245,00

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб
Звіт про діяльність
дошкільного навчального
закладу (Форма 85-к)

591,00 0,00 591,00

3 ефективності

середні витрати на 1 дитину грн.
Розрахунок (обсяг
фінансування/кількість
дітей, що відвідують
дошкільні заклади )

41 827,93 1 020,89 42 848,82

діто-дні відвідування днів
Журнал відвідувань, облік
щоденного відвідування
дошкільного закладу

64 250,00 0,00 64 250,00

4 якості

кількість днів відвідування од.
Журнал відвідувань, облік
щоденного відвідування
дошкільного закладу

250,00 0,00 250,00

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс.

Розрахунок (кількість
дітей, що відвідують
дошкільний
заклад/кількість дітей від
0 до 6 років

52,00 0,00 52,00

Начальник відділу освіти Леся РАДЧЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового віділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради Наталія БОНДАРЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

19.04.2021 р.

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

19.04.2021 р. № 44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради 41844913
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради 41844913
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

16521000000

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –29618048,79 гривень , у тому числі загального фонду – 29201732 гривень та спеціального фонду
– 416316,79 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2І45-VIII,
Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV,
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 від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі "Освіта",
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22. 11. 2004р №1591 (зі змінами),
Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року № 77 "Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік."
Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 року № 231 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік"



Рішення 7 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 09.04.2021 року № 323 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Створення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як члена
суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 29 201 732 416 316,79 29 618 048,79
Усього 29 201 732 416 316,79 29 618 048,79

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. Штатний розпис 554,50 0,00 554,50

кількість закладів (за ступенями шкіл), од. Мережа, штати і
контингент установ, що

17,00 0,00 17,00



1 2 3 4 5 6 7

фінансуються з місцевого
бюджету

кількість класів (за ступенями шкіл) од.
Мережа, штати і
контингент установ, що
фінансуються з місцевого
бюджету

169,00 0,00 169,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного
персоналу

од. Штатний розпис 330,50 0,00 330,50

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,

од. Штатний розпис 41,00 0,00 41,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 183,00 0,00 183,00
2 продукту

сереньорічна кількість учнів осіб
Мережа, штати і
контингент установ, що
фінансуються з місцевого
бюджету

2 152,00 0,00 2 152,00

3 ефективності

середні витрати на 1 учня грн. Кошторис/середньорічна
кількість учнів

13 569,58 193,46 13 763,04

діто-дні відвідування днів Журнал обліку
відвідування

361 536,00 0,00 361 536,00

4 якості
кількість днів відвідування днів Робочий навчальний план 168,00 0,00 168,00

Начальник відділу освіти Леся РАДЧЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового віділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради Наталія БОНДАРЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

19.04.2021 р.

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

19.04.2021 р. № 44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради 41844913
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради 41844913
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи
із позашкільної роботи з дітьми

16521000000

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1682900 гривень , у тому числі загального фонду – 1682900 гривень та спеціального фонду – 0
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2І45-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06. 2000 № № 1841-III,
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 від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі "Освіта",
Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)
Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року № 77 " Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік."
Рішення 7 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 09.04.2021 року № 323 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік"



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

№
з/п Ціль державної політики

1
Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний
розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей,
обдарувань та стану здоров’я вихованців, учнів і слухачів

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти 1 682 900 0 1 682 900
Усього 1 682 900 0 1 682 900

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. Штатний розпис 12,00 0,00 12,00

кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем
розташування) од.

Мережа, штати і
контингент установ, що
фінансуються з місцевого
бюджету

2,00 0,00 2,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного од. Штатний розпис 7,50 0,00 7,50



1 2 3 4 5 6 7

персоналу
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. Штатний розпис 2,00 0,00 2,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу од. Штатний розпис 2,50 0,00 2,50
2 продукту

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту осіб
Мережа, штати і
контингент установ, що
фінансуються з місцевого
бюджету

297,00 0,00 297,00

3 ефективності

витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту грн.
Кошторис/середньорічну
кількість дітей, які
отримують позашкільну
освіту

5 666,33 0,00 5 666,33

4 якості
кількість днів відвідування днів Робочий навчальний план 175,00 0,00 175,00

Начальник відділу освіти Леся РАДЧЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового віділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради Наталія БОНДАРЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

19.04.2021 р.

М.П.


