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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької

від Ц. £>9ЯОЯ0*
(найменування головного розпорядникажоштів місцевого

міської ради

бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 0610000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 0611030
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради 
(найменування відповідального виконавця)

_________1030_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0922________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

надання загальної середньої освіти 
спеціальними закладами загальної середньої 
освіти для дітей, які потребують корекції 
фізичного та/або розумового розвитку__________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призиачень/бюджетних асигнувань - 24 832 653 гривень, у тому числі загального фонду - 24 832 653 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

37573094
(код за ЄДРПОУ)

37573094
(код за ЄДРПОУ)

2310100000
(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту"

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

|№  з/п ^ ^ л і_ д в £ ж а в н о и ю л іт » ш ^ _

1 ___ Створення умов для здобуття громадянами якісної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням 
нозології захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N8 з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6



1 Забезпечення функціонування навчальних закладів/класів для дітей, які потребують корекції 
Фізичного або розумового розвитку

24 832 653 24 832 653

Усього 24 832 653 24 832 653

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

N9 з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N2 з/п Показники Одиниця
НИМІПУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення функціонування навчальних закладів/класів для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку
1 затрат

кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів, при яких організовані 
спеціальні класи ОД.

статистичний звіт - зведена таблиця Д-
9

16 16

кількість класів ОД.
статистичний звіт - зведена таблиця Д-
9

82 82

. . .  — Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі: ОД. штатний розпис 173,45 173,45
педагогічного персоналу ОД. штатний розпис 173,45 173,45

Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків) ОД.
статистичний звіт - зведена таблиця Д-
9

276 276

2 продукту

середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців) осіб статистичний звіт - зведена таблиця Д-
9

832 832

середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців) осіб статистичний звіт - зведена таблиця Д-
9

256 256

кількість випускників усього, з них: осіб статистичний звіт - зведена таблиця Д-
9

57 57

випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців) осіб статистичний звіт - зведена таблиця Д-
9

57 57

кількість дітей, адаптованих до соціальних умов життя осіб дані управлінського обліку 832 832
3 ефективності

середні витрати на одного вихованця (дівчину/хлопця) грн. розрахункові дані 29 846,94 29 846,94
діто-дні відвідування Д Н ІВ розрахункові дані 152 256 152 256

4 якості
відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання у 
спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої 
освіти______________________

% розрахункові дані 100,0 100,0

кількість днів відвідування днів дані управлінського обліку 183 183
відсоток дітей, адаптованих до соціальних умов життя % розрахункові дані 100,0 100,0

Заступник директора департаменту 
освіти і науки Запорізької міської ради

(підпис)

О.Г Галкіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


