
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08 2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 02.11.2018р №409 /2018-р 
Наказ Фінансового управління №28-н від 02.11.2018р.

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0116070

(найменування відповідального виконавця) 
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4890,00 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 4890,00 тис.гривень та спеціального фонду- тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1.Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про державний бюдет України на 2018 рік"від 
07.12.2017р.№2246-УПІ,Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 р № 1875-ІУ, рішення сесії міської ради від 22.12.2017 року № 10-32/2017 "Про міський бюджет 
на 2018 рік" з змінами станом на 01,11,2018 року______________________________________________________________________________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню___________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФ КВК Н азва підпрограми

1 2 3 4

1 0116071 640
Відшкодування різниці між розміром цін на житлово-комунальні послуги , що затверджувалися або погоджувалися , рішенням місцевого органу виконавчої влади та 
органу місцевого самоврядування, та розміром економісно обгрунтованих витрат на їх виробництво

2

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0016071 640

Відшкодування різниці між розміром цін на 
житлово-комунальні послуги , що 

затверджувалися або погоджувалися , 
рішенням місцевого органу виконавчої 

влади та органу місцевого самоврядування, 
та розміром економісно обгрунтованих 

витпат на їх внпобнинтво

4890,0 0,0 4890,0

Усього 4890,0 0,0 4890,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом



1 2
”5
Д 4 5

Програма реформування і розвитку Ж КГ 
Дунаевецької міської ради на 2017-2020 роки

0116071 4890,00 0,00 4890,00

Усього 4890,00 0,00 4890,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п к п к в к Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0116071

Відшкодування різниці між розміром цін на 
житлово-комунальні послуги , що 

затверджувалися або погоджувалися , 
рішенням місцевого органу виконавчої 

влади та органу місцевого самоврядування, 
та розміром економісно обгрунтованих 

витрат на їх виробництво
Затрат

кількість підприємств, яким планується 
надання трансферту

од. Розрахунок
1,00

Продукту
середня сума трансферту на одне підприємство тис.грн. Розрахунок

4890,00

Ефективності
відсоток відшкодованої різниці в тарифах 

підприємствам паливно-енергетичного 
комплексу до нарахованої

% Розрахунок
96,35

. . . . .  211. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм'
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
3інвестиційного проекту Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13

Усього 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюдиі ггна програма не поділяється на підпрограми.
,|о  інвестиційних проектів (програм).2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

ідпис)

(підпис)

Островський М.Г.
(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти, молоді і спорту та фінансового 
управління Дунасвецької міської ради Лч*39 і -н/29-н від 
05. П. 2018 року

ПАСПОРТ

, 0600000
бю дж етної програм и  м ісцевого бю дж ету на 2018 рік 

У п равл ін н я  освіти, спорту та молоді Д ун аєв ец ько ї м ісько ї ради

2.
(КПКВК МБ) 

ОбООООО/’Об 10000 У п равл ін н я  освіти, спорту та  молоді Д ун аєв ец ько ї м ісько ї ради
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0611100 0960

(найменування відповідального виконавця)
Н адан н я  сп ец іальн о ї освіти ш к ол ам и  естетичного  в и х о в ан н я  (м узи чним и , худож німи, 
хореограф ічни м и , те атр а л ьн и м и , хоровим и, м и стец ь ки м и )

(КПКВК МБ) (КФКВК)І (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетннх асигнувань- 6870,340 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 6415,840 тис.гривень та спеціального фонду- 454,500 тис. гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України. Закон України «Про Державним бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. .N'22246-VIII, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 Лс 2778-41, Закон України "Про
освіту” від 23.05.1991 „V» 1060-ХИ, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № і 841-Н І , рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік” №10-32/2017р від 22Л2.20І7року, розпорядження міської ради "Про 
внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" №10/2018р від 12.01.2018 року, рішення сесії міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік” №8-34/2018р від 01.03.2018 року, рішення сесії міської ради "Про
внесення змін до міського бюджету на 2018 рік” №2-44/2018р від 01,11.2018 року _________________________________________________________________________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7 Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0611100

Забезпечення надання початкової музичної, 
хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та 

художнього промислу 6415,840 454,500 6870,340

Усього
6415,840 454,500 6870,340

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Усього

0,00



. «результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п к п к в к Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0611100

06111000 - Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)

0611100
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної 

освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

Затрат

кількість установ - усього од. статут 1

середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 75,6
середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 3,34

середнє число окладів (ставок) керівників колективів од. штатний розпис 3,5

середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу од. тарифікація 60 ,26

середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 2

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного од. штатний розпис 6,5

кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) од. протокол засідання педради 3

кількість класів од. розрахунок годин 42

видатки на отримання спеціальної освіти у школах естетичного 
виховання (музичних, художніх, хореографічних, театральних, 
хорових, мистецьких) - всього

тис.грн кошторис
6870,34

видатки на отримання спеціальної освіти у школах естетичного 
виховання (музичних, художніх, хореографічних, театральних, 
хорових, мистецьких) за рахунок загального фонду

тис.грн. кошторис
6415,84

видатки на отримання спеціальної освіти у школах естетичного 
виховання (музичних, художніх, хореографічних, театральних, 
хорових, мистецьких) за рахунок спеціального фонду

тис.грн. кошторис
454 ,5 0

у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання тис.грн. кошторис 454 ,50

Продукту

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного 
виховання (музичних, художніх, хореографічних, театральних, 
хорових, мистецьких), - всього

осіб наказ про зарахування дітей
522

середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання осіб наказ по школі 151

Ефективності

кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб розрахунок 8
кількість діто-днів од. розрахунок 186

витрати на навчання одного учня, який отримує спеціальну освіту у 
школах естетичного виховання (музичних, художніх, 
хореографічних, театральних, хорових, мистецьких)

грн. розрахунок
13162

у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного 
виховання (музичних, художніх, хореографічних, театральних, 
хорових, мистецьких)

грн. розрахунок

870 ,00

Якості

кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів, 
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують спеціальну 
освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду

відс. журнал відвідувань

97092

Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у 
школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню 
фактичного показника попереднього періоду

відс. розрахунок

2,8

відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в 
загальному обсязі видатків на отримання спеціальної освіти у 
зазначених школах

відс. розрахунок

6,6



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм"

(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що

к п к в к

загальний
фонд

спеціальний фонд разом
загальний

фонд
спеціальний фонд разом загальний фонд

спеціальн 
ий фонд

разом
джерела фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Усього 0,00 0,00 0,00

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління освіти, молоді та спорту

Начальник фінансового управління

В.В.Колісник

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.

(підпис) (ініціали і прізвище)




