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РАЙОННА ПРОГРАМА
діяльності, фінансування та ліквідації  об’єктів освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чортківського району та районних державних адміністрацій, які реорганізовані шляхом приєднання до  Чортківської  районної державної адміністрації на 2021 рік

І. Паспорт Програми
1.
Ініціатор розроблення програми
Відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації

2.
Розробник програми
Відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації

3.
Співрозробники програми
-
4.
Відповідальний виконавець програми
Відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації

5.
Учасники програми
	Централізована бухгалтерія та група централізованого господарського обслуговування відділу освіти сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Борщівської районної державної адміністрації.
	Централізована бухгалтерія та група централізованого господарського обслуговування  відділу освіти Бучацької районної державної адміністрації.
	Група  з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти відділу освіти сім’ї, молоді та спорту Гусятинської  районної державної адміністрації.

Централізована бухгалтерія відділу освіти сім’ї, молоді та спорту Гусятинської  районної державної адміністрації.
	Центр професійного розвитку педагогічних працівників Заліщицької районної ради.
	Централізована бухгалтерія відділу з питань освіти Заліщицької районної державної адміністрації.


	Централізована група з господарського обслуговування відділу з питань освіти Заліщицької районної державної адміністрації.
	Централізована бухгалтерія відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації.
	Господарська група відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації.
	Центр професійного розвитку педагогічних працівників Чортківської районної ради.


6.
Термін реалізації програми
 2021 рік
7.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми 
Чортківський районний бюджет 
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього,
у тому числі:
   3651,9   тис.грн.
8.1
коштів районного бюджету
   3651,9   тис.грн. 
8.2.
коштів інших джерел
-

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
          Програма діяльності, фінансування та ліквідації  об’єктів освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чортківського району  та районних державних адміністрацій, які реорганізовані шляхом приєднання до  Чортківської  районної державної адміністрації  на  2021 рік (далі – Програма) спрямована на забезпечення  діяльності, фінансування та ліквідації вищезазначених об’єктів освіти у січні-березні  2021 року.  
                                    
3. Визначення мети Програми
         Програма розроблена з метою забезпечення на належному рівні виконання об’єктами освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чортківського району  та районних державних адміністрацій, які реорганізовані шляхом приєднання до  Чортківської  районної державної адміністрації  наданих їм функцій протягом січня – березня 2021 року, забезпечення складання бухгалтерської та бюджетної звітності за 2020 рік, проведення розрахункових виплат у зв’язку із скороченням працівників, та здійснення інших розрахунків. 
  
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та   джерел фінансування,  строки та етапи виконання Програми
          Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених програмою є забезпечення виплати   заробітної плати протягом січня - березня 2021 року працівникам установ освіти, що ліквідовуються, здійснення  розрахункових виплат по заробітній платі, нарахуваннях та проведення інших розрахунків.
          Реалізацію заходів Програми  планується здійснити  за рахунок коштів районного бюджету. 
         Програма не поділяється на етапи, оскільки є короткостроковою і розрахована на 2021 рік. 

Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у районному бюджеті, а також  інших джерел, не заборонених чинним законодавством
№ з/п
Найменування  установи
Термін виконання
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікувані результати
1
2
3
4
5
6
1.
Централізована бухгалтерія та група централізованого господарського обслуговування відділу освіти сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Борщівської районної державної адміністрації
2021 рік
Районний бюджет
251,0
тис.грн.
Забезпечення ліквідації установи
2.
Централізована бухгалтерія та група централізованого господарського обслуговування  відділу освіти Бучацької районної державної адміністрації
2021 рік
Районний бюджет
429,1
тис.грн.
Забезпечення ліквідації установи
3.
Група  з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти відділу освіти сім’ї, молоді та спорту Гусятинської  районної державної адміністрації
2021 рік
Районний бюджет
332,9
тис.грн.
Забезпечення ліквідації установи
4.
Централізована бухгалтерія відділу з питань освіти Заліщицької районної державної адміністрації та централізована група з господарського обслуговування відділу з питань освіти Заліщицької районної державної адміністрації
2021 рік
Районний бюджет
361,8
тис.грн.
Забезпечення ліквідації установи
5.
Центр професійного розвитку педагогічних працівників Гусятинської  районної  ради
2021 рік
Районний бюджет
535,5
тис.грн.
Забезпечення ліквідації установи
6.
Центр професійного розвитку педагогічних працівників Заліщицької районної ради
2021 рік
Районний бюджет
326,8
тис.грн
Забезпечення ліквідації установи
7.
Централізована бухгалтерія відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації та господарська група відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації
2021 рік
Районний бюджет
651,8
тис.грн
Забезпечення ліквідації установи
8.
Центр професійного розвитку педагогічних працівників Чортківської районної ради
2021 рік
Районний бюджет
763,0
тис.грн
Забезпечення ліквідації установи

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є завершення діяльності установ освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чортківського району  та районних державних адміністрацій, які реорганізовані шляхом приєднання до  Чортківської районної державної адміністрації, здійснення повного та своєчасного розрахунку по заробітній платі та нарахуваннях, розрахункових виплат у зв’язку із їх  ліквідацією. 
Виконання Програми дасть змогу здійснити  виплати  згідно чинного законодавства своєчасно та в повному обсязі, забезпечити ліквідацію установ.
 
6. Напрямки діяльності та заходи  Програми
№ з/п
Перелік заходів 
програми
Строк виконання заходу 

Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування 

Очікуваний результат
1
3
4
5
6
7
8
1.
Забезпечення діяльності, фінансування та ліквідації об’єктів освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чортківського району  та районних державних адміністрацій, які реорганізовані шляхом приєднання до  Чортківської  районної державної адміністрації.
2021
Відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації
Районний бюджет
3651,9
тис.грн.
Здійснення повного та своєчасного розрахунку по заробітній платі, нарахуваннях  та інших розрахунків. 


 

7. Координація та контроль за  виконанням Програми
Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на  заступника голови  Чортківської  районної  державної адміністрації та постійну комісію районної ради з питань бюджету та економічного розвитку.   
У разі необхідності внесення змін до Програми  пропозиції таких змін та доповнень виносяться на розгляд сесії районної ради. 
Виконавці, зазначені у Програмі, по закінченню І кварталу інформують Чортківську районну раду про хід та результати виконання заходів.  	


Керуючий справами районної ради                                           Іван СТЕЧИШИН

