
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

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

юго бюджету )О # ,

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4000000 Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради 37459146
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 4010000 Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради 37459146
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 4011182
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та 

1182 0990 доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

20554000000

, „  . . . . . . .  . , . . . .  ... . (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та . . \  л
_ ч _ ч класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2476652 гривень , у тому числі загального фонду -  1086818 гривень та спеціального фонду -  
1389834 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 № 476 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році" , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі 
змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Реалізація національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у "Новій українськії школі"



7. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

2 Закупівля комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів 0 1 389 834 1 389 834
3 Закупівля сучасних меблів для учнів початкових класів 748 372 0 748 372

4
Підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої 
освіти 321 635 0 321 635

5 Проведення супервізії 16811 0 16811
Усього 1 086 818 1 389 834 2 476 652

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

1 Комплексна програма розвитку освіти м. Харків на 2018-2022 роки 1 086 818 1 389 834 2 476 652
Усього 1 086 818 1 389 834 2 476 652

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 з а т р а т

Обсчяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для учнів 
початкових класів грн. кошторис 0,00 1 389 834,00 1 389 834,00

Обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів для учнів початкових 
класів грн. кошторис 748 372,00 0,00 748 372,00

Обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, які 
забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої 
освіти

грн. кошторис 321 635,00 0,00 321 635,00

Обсяг видатків на проведення супервізії грн. кошторис 16 811,00 0,00 16 811,00



2 продукту
Кількість закладів, в яких буде здійснюватися закупівля 
комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів од. мережа 0,00 18,00 18,00

Кількість учнів, для яких буде здійснюватися закупівля сучасних 
меблів для учнів початкових класів од. мережа 6 064,00 0,00 6 064,00

Кількість вчителів, яким необхідно підвищити кваліфікацію, які 
забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої 
освіти

од. штатний розпис 145,00 0,00 145,00

Кількість шкіл, в яких буде проводитися супервізія од. мережа 18,00 0,00 18,00
Кількість супервізорів од. розрахунок 18,00 0,00 18,00

3 ефективності
Витрати на один навчальний заклад на закупівлю комп'ютерного 
обладнання для учнів початкових класів грн. розрахунок 0,00 77 213,00 77 213,00

Витрати на одного учня на закупівлю сучасних меблів для учнів 
початкових класів грн. розрахунок 123,41 0,00 123,41

Витарати на одного вчителя на підвищення кваліфікації вчителів, 
які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної 
середньої освіти

грн. розрахунок 2218,17 0,00 2 218,17

Витрати на один навчальний заклад, в якому буде проводитися 
супервізія грн. розрахунок 933,90 0,00 933,90

4 якості

Відсоток виконання обсягу видатків на один навчальний заклад на 
закупівлю комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

Відсоток виконання обсягу видатків на одного учня на закупівлю 
сучасних меблів для учнів початкових класів відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсотоквиконання обсягу видатків на одного вчителя на 
підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття 
учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток виконання обсягу видатків на один навчальний заклад, в 
якому буде проводитися супервізія відс. розрахунок

________________________^
100,00 0,00 100,00

Голова адміністрації району

погс
О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(ініціали/ініціал. прізвище)

ісів Харківської міської ради

іектор Департаменту бюджету і фінансів Харківської Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)


