
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicrepcTBa фшанав УкраТни 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакци наказу MiHicrepcTBa фЫанав УкраТни 
вщ 15 листопада 2018 року № 908
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Вщдшу ocBi™ НовокаховськоТ мгсько'Т ради
(найменування головного розпорядника кошпв м1сцевого бюджету)

/&_■______ 2019 р. №

П А С П О РТ
бюджетно! програми мюцевого бюджету на 2019 piic

1. 0600000 Вщдш освтти НовокаховськоТ мкько! ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Вцдш освгги НовокаховськоТ мцськоТ ради
(код) (найменування вщповщального виконавця)

3. 0611170______ 0990 Забезпечення д1яльност! шклюзивно-ресурсних центр1в
(код) (КФ КВК ) (найменування бюджетно'Т програми)

4. Обсяг бюджет них призначень/бюджетних асигнувань -  967227,00 гривень, у тому числ! загального фонду -  967227,00
гривень та спещального фонду -  _0,00 гривень. t
5. Пщстави для виконання бюджетно! програми 
Конститущя УкраТни (Закон вщ 28.06.1996р. №254/96);
Бюджетний кодекс УкраТни (Закон вщ 08.07.2010р. №2456-У1*) ;
Закон УкраТни «П ро державний бюджет УкраТни на 2019 pin" вщ 23.11.2018 року №  2629-V III.
Наказ MiHicxepcTBO фшанав УкраТни вщ 26.08.2014 № 836 «Про деяк1 питания запровадження програмно - цтьового методу складання та виконання м1сцевих бюджета» 

Р1шення м’юько! ради вщ 20.12.2018 року № 1719 "Про м!ський бюджет м1ста Нова Каховка на 2019 рж"
Гниения НовокаховськоТ м1ськоТ ради вщ 10.10.2019 року № 2277 "Про внесения змш до р1шення м1ськоТ ради вщ 20.12.2018 року № 1719 "Про м1ський бюджет на 2019 рпс"

6. Цнп державно! пол1тики, на досягнення яких спрямована реатзащя бюджетно! програми_____________________________________________
№ з/п Цшь державно! полггики

1 Забезпечення надання якюних послуг шкпюзивно-ресурсними центрами

7. Мета бюджетноТ програми: Забезпечення надання як1сних послуг 1нклюзивно-ресурсними центрами

8. Завдання бюджетно! програми:
№ з/п Завдання

1
Проведения комплексно'! оцтки з метою визначення особливих ocB iTH ix потреб дитини, оргащзащя психолого-педагопчноТ допомоги д1тям.

9. Напрями використання бюджетних кошт!в
(грн)



№ з/п Напрями використання бюджетних кошпв загальний фонд спефальний фонд
у тому числ1 бюджет 

розвитку Усього
1 2 3 4 5 6

1
Проведения комплексно!' оцжки з метою визначення особливих ocBiTHix 
потреб дитини, орган!зац!я психолого-педагопчноУ допомоги дМям. 967227,00 967227,00
Усього: 967227,00 0,00 0,00 967227,00

10. Перелж мюцевих/репональних програм, що виконуються у склад1 бюджетно! программ:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (грн)

№ з/п Найменування мюцевоТ/регюнальноТ программ загальний фонд спефальний фонд Усього
1 2 3 4 5

"Мюька софальна фльова Програма розвитку осв!тньо! галуз'| м.Нова Каховка на 2018- 
2022 роки." рш.мю.ради вщ 08.02.18р. № 1174 206161,00 206161,00

Усього: 206161,00 0,00 206161,00

11. Результативш показники бюджетно!' программ
№  з/п

Показники
Одиниця
BHMipy Джерело жформацм Загальний фонд Спефальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1.1 Ктькють заклад1в 1РЦ Од. П л а н  мереж 1 1 1

1.2
Середньор1чне число штатних одиниць адмЫперсоналу, за 
умовами оплати вщнесених до педагопчного персона Од. П л а н  м ер еж ! 2 2

1.3
Середньор1чне число штатних одиниць педагопчного 
персоналу Од. план мереж 3 3

1.4 Середньор1чне число штатних одиниць спефалюлв Од. план мереж 2 2 !
1.5 Всього -  середньор|'чне число ставок (штатних одиниць) Од. план мереж 7 7

2 продукту

2.1
Середньор1чна ктьюсть дп-ей, яю отримують комплексну 
допомогу oci6

довщка
399 399

3 ефективност1

3.1
Витрати на 1 дитину, яка отримуе комплексну 
допомогу грн.

видатки 965231 гр н  /к-ть ддтсй

399 2424 2424

4. HKoerni

4.1
Вщсоток охоплення дггей послугами 1РЦ до загальноУ 
юлькостт д!тей

%
довщка /  /  
____________ 49 СО

V

Начальник вцщлу 
HoBOKaxoBCbKoYHviicbkoi ради

ПОГОДЖЕНдТ. 3 ,
Н ачальн и к  фщ ансового управлш ня

Ц>< \ rv-;
НовокаховсысО! i

j /  ж : а >

Микитенко Л.А. 
(пищали та пр1звище)

Фурссева I. В. 
(шщ!али та пр1звище)


