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 міської ради
в ід

ІЗ 4 0 - 1 УЛ А

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. ______ 0600000______
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
2.

37573094
(код за ЄДРПОУ)

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

37573094
(код за ЄДРПОУ)

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

0610000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

и з д и р и ш іи м м и іа ь ід п и ч и н и к д і і « и (к р ім з а х о д ів

3.

_________3140_________
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0613140
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

_________1040_________
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

з оздоровлення дітей, що здійснюються за
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)___________________________________
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2310100000
(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 079 926 гривень, у тому числі загального фонду - 7 079 926 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5.

Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми
_ іЦілінде£жавної політики

|№ з/п
!_

і—

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

7.

Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8.

Завдання бюджетної програми

|№ з/п

І
9.

і

—

Завдання
Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Напрями використання бюджетних коштів
N9 з/п
1
1
2

Напрями використання бюджетних коштів
2
Придбання послуг з оздоровлення дитячих закладів відпочинку та оздоровлення
Організація перевезення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку

гривень
Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

6

6 769 742
310 184

6 769 742
310 184

7 079 9261

7 079 926І

УсьогоІ

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№ з/п
1
1

Загальний фонд
3
7 079 926
7 079 926

Спеціальний фонд
4

Усього
5
7 079 926
7 079 926

Д ж ер ел о ін ф орм ац ії

Загальний фонд

Спеціальний фонд

У сь ого

4

5

6

7

Найменування місцевої / регіональної^т^ог^ами^^
2
Програма "Оздоровлення та відпочинок на 2019 - 2021 роки"
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п
1

Одиниця
іг и м іт /
3
2
1 Придбання послуг з оздоровлення дитячих закладів відпочинку та оздоровлення
1 затрат
обсяг витрат
грн.___
2 продукту
осіб
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення
осіб
кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку
кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей
ОД.
кількість придбаних путівок на відпочинок дітей
ОД.
3 ефективності
грн.
середня вартість однієї путівки на оздоровлення
грн.
середня вартість однієї путівки на відпочинок
4 якості
динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з
%
минулим роком)
динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку (порівняно з минулим
%
роком)
питома вага дітей, охоплених оздоровленням, в загальній кількості учнів у
%
закладах загальної середньої освіти міста
питома вага дітей, охоплених відпочинком, в загальній кількості учнів у
%
закладах загальної середньої освіти міста
2І Організація перевезення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку
1 затрат
обсяг витрат
грн.
2 продукту
кількість дітей, яким надані послуги з підвозу до таборів оздоровлення та
осіб
відпочинку
3 ефективності
середні витрати на підвоз однієї дитини до таборів оздоровлення та відпочинку
грн.
4 якості
динаміка кількості дітей, охоплених послугами з підвозу до таборів
%
оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком
Показники

Заступник директора департаменту
освіти і науки ЗМР

6 769 742,00

185
494
185
494

185
494
185
494

розрахункові дані
розрахункові дані

11 113,20
9 542,11

11 113,20
9 542,11

розрахункові дані

64,24

64,24

розрахункові дані

30,82

30,82

розрахункові дані

0,27

0,27

розрахункові дані

0,73

0,73

рішення міської ради
рішення міської ради
кошторис
кошторис

310 184,001

кошторис

424

кошторис

731,57Ї

розрахункові дані

53,4

розрахункові дані

О.Г. Галкіна
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

6 769 742,001

кошторис

(ініціали/ініціал, прізвище)

310 184,00
424
731,57
53,4

