
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
розпорядження шевченківсько! районної В МІСТІ 
Києві державної адміністрації від &&, і  О, с̂О&ІСУ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

з.

4.

5.

4900000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4910000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4911170
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ніопирнкіяг.кка районна в м істі Києві державна адміністрація,
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

37405111

1170 0990

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Забезпечення д іяльності інклюзивно-ресурсних
центрів___________________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

26000000000
(код бюджету)

місцевого бюджету) бюджету)
я *71 П67 гоивень та спеціального фонду - 443 246 гривень

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 014 313 гривень, у тому числі загального фонду -

Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 N8 651-ХІ\/ зі змінами та доповненнями
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-ІХ зі змінами та доповн
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-ІІІ зі змінами та доповненнями ір и т и в ’

Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року № 814/4878 "Про створення ІНи^ " 0' РЄСУР Ц Р
Рішення Київської м іської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.19 № № д с к /я г т  "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення • ■ 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до річюння КМР 12.12.19 № 456/8029 ір

6. Цілі державної пол ітики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетнои програми



7' Забезпечення” трава^ітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки 
розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1
ЦаОсл іеченнн права дітей з осооливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної 
оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

2 Придоання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальним фонд Спеціальний фонд Усього
1 и-----------------  , , 2 3 4 6

1
осіиеліечення права дітей з осооливими о с в іт н ім и  потреоами віком від 2 до і  6 років на 
здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної 
психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно- 
-Розвиткових П0СЛУГ та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

3 571 067 3 571 067

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 443 246 443 246
-----------------------------------  Усього 3 571 067 443 246 4 014 313

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

№ з/п Спеціальний фонд Усього
1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------2___ 3 4 б1 г.іЮоКа комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"

-----------------  Усього
11. Результативні показники бюджетної програми

N8 з/п Показники Одиниця Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1

1------------ _  2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 д  

оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних. кооекшйно-оозв
о 18 років на 
4ТКОВИХ посл

здобуття дош кільної та загальної сер 
угта забезпечення їх системного квап

едньої освіти шляхом пре 
іф ікованого супроводу

ведення комплексної пздіхолого-педагогічної

1 затрат
кількість інклюзивно-ресурсних центрів од. Звітність установ 1 1
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу од. Звітність установ 11 11
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати 
віднесених до педагогічного персоналу ОД. Звітність установ 1 1

середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів од. Звітність установ 4 4
середньорічна кількість штатних одиниць робітників од. Звітність установ 2 2
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од. Звітність установ 18 18
всього середньорічна кількість працівників з них- осіб Звітність установ 12 12
- жінок осіб Звітність установ 11 11
- чоловіків осіб Звітність установ 1 1

2 продукту -----
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний иенто 3 НИХ’ осіб Звітність установ 2 700 2 700
- дівчата осіб Звітність установ 1 377 1 377
- хлопці осіб Звітність установ 1 323 1 323
млькіоі ь проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку 
дитиниі од. Звітність установ 570 570

3 ефективності --------
середні витрати на і  дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр 1 гон ! Розрахунок І 1 3231 і 1323

4 ЯКОСТІ " ------- "---------------------------------------------------1---------с--------- 1------------------------------------------------------------ 1---------------------------------------- 1------------------------------------- - 1— ----------------------------------
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок 
розвитку дитини до попереднього року

■ .......% ] Розрахунок 100 100



2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
1 І затрат

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування (у розрізі їх видів) грн Звітність установ 443 246 443 246

оргтехніка грн Звітність установ 55 000 55 000
меблі грн Звітність установ 119 026 119 026
спортивне обладнання грн Звітність установ 70 850 70 850
ІНШ І грн Звітність установ 198 370 198 370

2 продукту
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної 
бази од. Звітність установ 1 1

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у 
розрізі їх видів) од. Звітність установ 25 25

оргтехніка ОД- З в іт н іс т ь  устзнов 5 5
меблі од. Звітність установ 10 10
спортивне обладнання од. Звітність установ 4 4
ІНШ І од. Звітність установ 6 6

3 іефективності
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки грн Розрахунок 11 000 11 000
середні витрати на придбання одиниці меблів грн Розрахунок 11 903 11 903
середні витрати на придбання спортивного обладнання грн Розрахунок 17 713 17713
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету) грн Розрахунок 33 062 33 062

4 Я КО С ТІ

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної 
бази, в порівняння до попереднього ооку % Розрахунок 100 100

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком / у % Розрахунок 158 158

Голова Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації 0 .0 . Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Шевченківсько? районної 
в місті Києві державної адміністрації Сергій ЛОЗКО


