
1. ______________ 4600000______________
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

2. ______________ 4610000______________
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

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
Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ /о? ' P /tL'
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146297
(код за ЄДРПОУ)

Державний навчальний заклад "Харківське вище професійне училище № 6м
(найменування відповідального виконавця)

05537609
(код за ЄДРПОУ)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)освіти та іншими закладами освіти за
3. ______________ 4611091_____________________ 1091_________________ 0930___________ рахунок коштів місцевого бюджету_________________________________________________________________ 20554000000

(код Програмної класифікації видатків (код Типової (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування (код
та кредитування місцевого бюджету) програмної класифікації видатків та місцевого бюджету) бюджету)

класифікації кредитування бюджету) 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -17415 331 гривень, у тому числі загального фонду - 17 251 696 гривень та спеціального фонду - 163 635 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про освіту»,

Закон України «Про професійну ( професійно-технічну) освіту» (зі змінами) від 06.09.2018 № 2541 -VIII,

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами),

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 20.09.2017 №• 793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Державного агенства з питань електронного урядування від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери іформатизації",

Постанова Кабінету Міністрів Ураїни від 22 травня 2019 р №440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації",

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

N з/п Ціль державної політики

І Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних закладах відповідно до потреб

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних закладах відповідно до потреб

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 . Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних закладах відповідно до потреб

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
2 3 4 5

1 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінкам и і чоловіками у сфері 
професійно-технічної(професійної)освіти відповідно до потреб 17 037 648 163 635 17 201 283

1.1. Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах УДКСУ станом на 
01.01.2021 року 214 048 0 214 048

Усього 17 251 696 163 635 17415 331

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

гривень

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

і Комплексна программа розвитку освіти м Харкова на 2018-2022 роки 17 251 696 163 635 17415 331
Усього 17 251 696 163 635 17415 331

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість закладів од. мережа 1 і 1
всього середньорічне число ставок, 
штатних одиниць, у тому числі: план, розрахунок 105,265 4,489 109,754

педагогічного персоналу од. план, розрахунок 7,765 2,989 10,754

адмінперсоналу, за умовами оплати 
віднесених до педагогічного персоналу од. план, розрахунок 11,5 - 1+г5



М
 н 

и

майстерів виробничого навчання од. план,розрахунок 23 - 23
спеціалістів од. план,розрахунок 50- U 1 21
робітників од. план,розрахунок 43,0 0,5 43,5
обсяг фінансування на погашення 
кредиторської заборгованості, яка 
склалася станом на 01.01.2021 року

грн. звітність 214048 - 214048

2 продукту
середня кількість учнів осіб план, розрахунок 337 63 400

середньорічна кількість пільгових 
категорій учнів(жінокЛюловіків) осіб план 9 І 10

кількість випускників за напрямами 
підготовки (жінок/ чоловіків) осіб план 141 . 16 157

кількість працевлаштованих 
випускників (жінок/ чоловіків) за 
напрямами підготовки

осіб план 141 16 157

3 ефективності
витрати на 1 учня грн. план, розрахунок 50557 2597 53154
відсоток погашення кредиторської 
заборгованості, яка склалася станом на 
01.01.2021 року

% звітність 100 - 100

Василь КОСТОГЛОДОВ 
(ініціали та прізвище)

Тетяна ПИЛАЄВА 
(ініціали та прізвище)


