
Г ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 27.11.2018р.№441/2018-р. 
Наказ фінансового управління №30-н від 27.11.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Дунасвецька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунагвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3
(КПКВК МБ) 

0116010
(найменування відповідального виконавця)

Утримання га ефективна експлуатація обєктів житлово-комунального господарства

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4447,84 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 1907,7 тис. гривень та спеціального фонду- 2540,14 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України “Про благоустрій населених пунктів України” 
від 06.09.2005 р. №2807-ІУ„ Закон України “Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 р. №1875-І\'.,Закон України "Про державний бюдет України на 2018 рік”від 
07.12.2017р.№2246-VIII,розпорядження міського голови від 29.08.2018р..\їі298/2018-р."11ро внесення змін до міського бюджету на 2(118 )̂.Гіїнсіїим сесії Дунасвсцької міської 
ради від 22.12.2017р.ЛЇ>10-32/2017р."Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами на 23.11.2018 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 КФКВК Назва підпрограми

і 2 3 4
1 0116011 620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2 0116013 620 Забезпечення діяльності водопровіднд-каналізаційиого господарства
3 0116015 620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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 0116011 620 Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

2,70 250,30 253,00

2 0116013 620
Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства 1505,00 2289,84 3794,84

3 0116015 620

Забезпечення надійної та безперебійної 
експлуатації ліфтів 400,00 0,00 400,00

Усього 1907,70 2540,14 4447,84

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

Н я ч и я  п р г і п и я п і .ц л ї  іп  п ь г ш п ї  п п п гп ях зтл  т я

(тис.грн)



і'*'* і— *** *“
підпрограми к п к в к і, загальний фонд спеціальний фонд разом

V
і 2 3 4 5

Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвецької 
міської ради на 2017-2020роки 0116010 1907,70 2540,14 4447,84

Усього 1907,70 2540,14 4447,84

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 0116011 Утримання та ефективна експлуатація 
обсктів житлово-комунального

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

Затрат
кількість будинків, що потребують технічного 
обстеження буд. конструкцій та інженерних 

мереж

од. Розрахунок
1,00

кількість будинків, що потребують 
капітального ремонту фасаду

од. Розрахунок
1,00

кількість ділянок газопроводу, що потребують 
прокладання

од. Розрахунок
1,00

кількість вікон в житлових будинках, що 
потребують встановлення по вул. Київська 

26,Шевченка,88,92,92а,Хлібопекарській,26 в 
м.Дунаївці

од. Розрахунок

38,00

Продукту
кількість будинків, що планують капітальний 

ремонт фасаду
од. Розрахунок

1,00

кількість будинків, де планується проведення 
технічного обстеження буд. конструкцій та 

інженерних мереж

од. Розрахунок
1,00

кількість вікон в житлових будинках, що 
планують встановити по вул. Київська 

26,Шевченка,88,92,92а,Хлібопекарській,26 в 
м.Дунаївці

од. Розрахунок

38,00

Ефективності
Витрати на капітальний ремонт фасаду 1 

будинку
тис.грн. Розрахунок

40,00

Витрати на технічне обстеження будівельних 
конструкцій та інженерних мереж 1 будинку

тис.грн. Розрахунок
2,70

Витрати на прокладання 1 ділянки 
газопроводу

тис.грн. Розрахунок
70,00

середні витрати на встановлення вікон в 
житлових будинках, що планують встановити 

по вул. Київська
26,Шевченка,88,92,92а,Хлібопекарській,26 в 

м.Дунаївці

тис.грн. Розрахунок

3,70

2 0116013
Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства

Відшкодування різниці в тарифах 
підприємствам водопровідно- 
каналізаційного господарства

Затрат



кількість комунальних підприємств , що 
потребують відшкодування різниці між ^  
затвердженим тарифом та фактичною 

собівартісттю

од. Розрахунок

С  “  1,00

Продукту
кількість комунальних підприємств , для яких 

планується відшкодування різниці між 
затвердженим тарифом та фактичною 

собівартісттю

од. Розрахунок

1,00

Ефективності
середня сума відшкодування різниці між 

затвердженим тарифом та фактичною 
собівартісттю 1 збитковому підприємству

тис.грн. Розрахунок
1505,00

Якості
відсоток відшкодованої різниці в тарифох 

підприємствам водопровідно- каналізаційного 
господарства до нарахованої,%

% Розрахунок

33,30

Будівництво,реконструкція та капітальний 
ремонт систем водопровідно- 
каналізаційного господарства

Затрат
кількість населених пунктів, що потребують 

реконструкції водопровідних мереж
од. Розрахунок

3,00

кількість ПКД для будівництва водопровідних 
мереж, що необхідно виготовити

од. Розрахунок
2,00

кількість коригування ПКД для будівництва 
водопровідних мереж, що необхідно 

виготовити

од. Розрахунок
1,00

кількість ПКД реконструкції водопровідних 
мереж, що необхідно виготовити

од. Розрахунок
3,00

кількість м.пог.ділянки водопроводу , що 
потребує капітального ремнту

м.пог. Розрахунок
65,30

Продукту
кількість населених пунктів, де планується 

провести реконструкцію водопровідних мереж
од. Розрахунок

3,00

кількість ПКД для будівництва водопровідних 
мереж, що планується виготовити

од. Розрахунок
2,00

кількість коригування ПКД для будівництва 
водопровідних мереж, які планується 

виготовити

од. Розрахунок
1,00

кількість ПКД реконструкції водопровідних 
мереж , що планується виготовити

од. Розрахунок
2,00

кількість м.пог.ділянки водопроводу , де 
планується капітальний ремонт

м.пог. Розрахунок
65,30

Ефективності
середня сума вартості реконструкції 

водопровідних мереж для одного населеного 
пункту

тис.грн. Розрахунок
889,52

середня сума вартості ПКД реконструкції 
водопровідних мереж

тис.грн. Розрахунок 121,00

Вартість Ім.кв. капітального ремонту ділянки 
водопроводу

тис.грн. Розрахунок
1,50



середня сума вартості ПКД будівництва 
водопровідних мереж (

тис.грн. Розрахунок
^  167,60

середня сума вартості коригування ПКД 
будівництва водопровідних мереж

тис.грн. Розрахунок
1,10

3 0116015
Забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів

Затрат
кількість пассажирських ліфтфв, що 

потребують ремонту
од. Розрахунок

5,00

Продукту
кількість пассажирських ліфтів, що планують 

відремонтувати
од. Розрахунок

5,00

Ефективності
Вартість ремонту 1 пассажирського ліфта тис.грн. Розрахунок

80,00

Якості
відсоток відремонтованих ліфтів, до тих ,що 

потребують ремонту %
% Розрахунок

100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансувавнязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 її 12 ІЗ
Усього 0,00 0,00 0,00

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реаліз; 
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. 

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

ційних проектів (програм).

Островський М.Г.
(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.
(підпис) (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
(  Наказ Міністерства

фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 27.11.2018р №441 /2018-р 
Наказ фінансового управління №30-н від 27.11.2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

І 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0117360

(найменування відповідального виконавця) 
Реалізація інвестиційних проектів

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1164,48 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 0,00 тис.гривень та спеціального фонду- 1164,48 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
І.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-УІП,наказ Мінрегіону України від 26.07.2018 року № 187, рішення сесії Дунасвецької міської ради 22.12.2017 року " 10-32/2017 р. "Про міський бюджет на 2018 рік" 
із змінами від 23.11.2018 року.

6. Мета бюджетної програми Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров"я в сільській місцевості_____________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФ КВК Н азва підпрограми

1 2 3 4

1 0117361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2 0117367 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

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 0117361 0490

Співфінансувапіія інвестиційних проектів, 
що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку
0,0 389,2 389,2

2 0117367 0490
Виконання інвестиційних проектів в 
рамках реалізації заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров'я у

775,28 775,28

Усього 0,0 1164,48 1164,48

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

Ї Т я я и я  п р г і п и я п ь н п ї  п і п ь г т п ї  п п п г п я м и  т я



підпрограми
к п к в к  - загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Програма "Реформування і розвитку житлово- 
комунального господарства Дунаєвецької міської ради на 
2017-2020пок-и"

117361 389,20 389,20

Програма "Фінансової підтримки комерційного 
неприбуткового підприємства "Дунаєвецький центр 
первиної медико-санітарної допомоги" Дунаєвецької 
міської ради на 2018-2019роки"

117367 775,28 775,28

Усього 0,00 1155,78 1155,78

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0117361

Співфінансування інвестиційних проектів, 
що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду реї зонального розвитку

Затрат
Кількість проектів, що потребують 

співфінансування
од. Постанова КМУ №  196 від 

18.03.2018 року 1,00

Кількість ПКД, що потребують коригування од. Постанова КМУ №  196 від 
18.03.2018 року 1,00

Продукту
Кількість проектів, що плануються 

співфінансувати
од. рішення сесії Дунаєвецької міської 

ради № 8-34/2018 від 01.03.2018 1,00

Кількість ПКД, що планується коригувати од. Розрахунок
1,00

Ефективності
Витрати на співфінансування реконструкції 

очисних споруд напірного колектора 
м.Дунаївці (11 черга напірний колектор

тис.грн. Розрахунок
208,70

Витрати на коригування ПКД очисних споруд 
напірного колектора м.Дунаївці (II черга 
напірного колектора, піскоуловлювачі,

тис.грн. Розрахунок
180,50

1 0117367

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках реалізації заходів, с л римованих на 

розвиток системи охорони здоров"я у 
сільській місцевості

Затрат
Кількість проектів будівництва амбулаторій 
загальної практики сімейної медицини що 

потребують співфінансування

од. рішення сесії Дунаєвецької міської 
ради № 6-41/2018 від 21.09.2018 1,00

Кількість автомобілів що потребують 
співфінансування при придбанні для сільської 

медицини

од. рішення сесії Дунаєвецької міської 
ради № 2-43/2018 від 29.10.2018 1,00



Продукту ___ і
Кількість проектів будівництва загальної 

практики сімейної медицини ,де планується 
проведення будівництва

од. рішення сесії Дунаєвецької міської 
ради № 6-41/2018 від 21.09.2018

\

1,00

Кількість автомобілів що планують 
співфінансувати при придбанні для сільської 

медицини

од. рішення сесії Дунаєвецької міської 
ради № 2-43/2018 від 29 10.2018 1,00

Ефективності
Витрати на будівництвоРахнівської 

амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул.Шевченка

тис.грн. Розрахунок
697,00

Витрати на співфінансування придбання 
автомобіля для сільської медицини

тис.грн. Розрахунок
78,282

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

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

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного 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
Міський бюджет

0117361 991,90 991,90 389,20 389,20 619,50 619,50

Міський бюджет

0117367 0,00 775,28 775,28 775,28 775,28

Усього 991,90 991,90 1164,48 1164,48 1394,78 1394,78

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

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

Секретар міської ради 

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

Островський М.Г.
(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.
(підпис] (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 27.11.2018р №441 /2018-р 
Наказ фінансового управління №30-н від 27.11.2018р.

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) 

0117650 0490

(найменування відповідального виконавця)
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 13,50 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 0,00 тис.гривень та спеціального фонду- 13,50 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
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-VIII,рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 22.12.2017р.№ 10-32/2017р."Про міський бюжет на 2018 рік" із змінами на 23.11.2018 року
6. Мета бюджетної програми Визначення вартості обєкта ________________________________________________________________________________________________________
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
(тис.гри.)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0117650 0490

Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї 0,0 13,5 13,5

Збирання, оброблення та аналіз 
вихідних даних,
необхідних для проведення оцінки

0,0 13,50 13,5

Усього 0,0 13,5 13,5

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

і 2 3 4 5



| У с ь о г о  І ( І 0,00 І І 0*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

і 0117650
Проведення експертної грошової О Ц І Н К И  

земельної ділянки чи права на неї

Затрат
Кількість земельних ділянок ,які потребують 

експертної оцінки для відчудження
од. Розрахунок

4,00

Кількість технічної документації, що 
потрубують виготовлення для реєстрації права 

комунальної власності

од. Розрахунок
1,00

Кількість земельних ділянок ,де планується 
проведення експертної оцінки для 

відчудження

од. Розрахунок
4,00

Кількість технічної документації, що планують 
виготовити для реєстрації права комунальної 

власності

од. Розрахунок
1,00

Ефективності
Середні витрати на проведення експертних 

грошових оцінок для відчудження 1 земельної 
ділянки

тис.грн. Розрахунок
2,50

Середні витрати на виготовлення технічної 
документації для реєстрації права комунальної 

власності

тис.грн. Розрахунок
3,50

. . . . . . . 2 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм"

(тис.гри.)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

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

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 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 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

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

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

Секретар міської ради 

ПОГОДЖ ЕНО:

Начальник фінансового управління

Островський М.Г.

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

(підпис) (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 08 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та 
фінансового управління Дунаєвецької міської ради № 
435 -н/32-н від 04.12.2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Управління освіти, молоді та спорту Дунасвецької міської ради

2.

(КГ1КВК МБ) 

ОбООООО/’ОбІОООО

(найменування головного розпорядника) 
Управління освіти, молоді та спорту Дунасвецької міської ради

3

( к п к в к  м б ) 

0611020 0921

(найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою- 
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 102396,23 тис. гривень,у тому числі загатьного фонду- 94597,716 тис.гривень та спеціального фонду- 7798,518 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.20І7р. №2246-VIII, 
Рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р від 22.12.2017 року, Закон України "Про загальну середню освіту",Наказ Міністерства освіти і науки 
України № 557 від 26.05.2005 р.,Постанова КМУ № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників ",Наказ Міністерства освіти України від 
15 квітня 1993 року № 102,рішення сесії міської ради від 01.03.2018 року №8-34/2018 р."Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік",рішення сесії міської ради від 20.04.2018 
року №9-35/2018 р."Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік",рішення сесії міської ради від 30.05.2018 року №3-36/2018 р."Про внесення змін до міського бюджету на 2018 
рік",рішення сесії міської ради від 22.06.2018 року №2-37/2018 р."Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік",рішення сесії міської ради від 12.07.2018 року №3-38/2018 р."Про 
внесення змін до міського бюджету на 2018 рік",Розпорядження секретаря міської ради від 20.07.2018р№ 253/2018-р,рішення сесії міської ради від 22.08.2018 року №10-39/2018 р."Про 
внесення змін до міського бюджету на 2018 рік”,рішення сесії міської ради від 05.10.2018 року № 2-42/20І8р. «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»,рішення сесії міської 
ради від 23.11.2018 року № 8-45/2018р. «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4



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

N з/п к п к в к КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми загат ьний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0611020 0921

0611020 - Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( вт.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями.

94597,72 7798,52 102396,23

2
Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітніми навчальними 

закладами
94597,72 7798,52 102396,23

Усього 94597,72 7798,52 102396,23

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

І Іазва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загатьний фонд спеціатьний фонд разом

і 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бю джетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації ' Значення показника

1 2 3 4 5 6

0611020

0611020 - Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( вт.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями.
Забезпечити надання відповідних послуг 

денними загальноосвітніми навчальними 
закладами

Затрат
кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа 24,00
кількість класів (за ступенями шкіл) од. мережа 249,00

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од. тарифікація, штатний розпис 489,00

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од. тарифікація, штатний розпис
113,50

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. тарифікація, штатний розпис
31,25



середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. тарифікація, штатний розпис
232,50

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. тарифікація, штатний розпис
866,25

кількість закладів І ступеня од. мережа 2,00
кількість закладів І-ІІ ступеня од. мережа 8,00
кількість закладів І-ІІІ ступеня од. мережа 14,00
кількість класів шкіл І ступеня од. мережа 1,00

кількість класів шкіл І-ІІ ступеня од мережа 55,00
кількість класів шкіл І-ІІІ ступеня од. мережа 193,00

Ефс їсти вн ості
діто-дні відвідування днів розрахунково 610218,00

Я кості
кількість днів відвідування днів звіт 167,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

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

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 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 ю п 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

Начальник управління освіти молоді та  спорту 

ПОГОДЖ ЕНО:

Начальник фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та 
фінансового управління Дунаєвецької міської ради 
№435 -н/32-н від 04.12.2018 р.

1 0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

2.

(КПКВК МБ) 

ОбООООО/'Об 10000

(найменування головного розпорядника) 
Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

3

(КПКВК МБ) 

0611160

(найменування відповідального виконавця) 
Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3481,906 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 3355,906 тис.гривень та спеціального фонду- Е26 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми ;
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIIІ, рішення 
сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" , №10-32/2017р від 22.12.2017 року,Постанова КМУ № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагічннх 
працівників ", Наказ міністерсва освіти і науки України № 557 від 26.09.2005р., розпорядження від 12.01.2018 року №10/2018-р,Постанова КМУ від 25.07.2005 р№ 823,рішення сесії 
міської ради від 01.03.2018 року № 8-34/2018 р.,рішення сесії міської ради від 20.04.2018 року №9-35/2018р "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік”,рішення сесії міської ради 
від 30.05.2018 року № 3-36/2018р "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік",рішення сесії міської ради від 23.11.2018 року № 8-45/2018р "Про внесення змін до міського 
бюджету на 2018 рік"

1 .Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування2.Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової
6. Мета бюджетної програми документації,фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами 3.Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів 4.3абезпечити

надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4
1 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

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



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

1 2 3 4 5 6 7

1 0611161 0990 0611161 - Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти 3336,83 126,00 3462,83

Забезпечити надання якісних послуг з 
централізованого господарського 
обслуговування

934,5 0,00 934,46

Забезпечити складання і надання 
кошторисної,звітної,фінансової 
докум ентації^ нансування установ освіти 
згідно з затвердженими кошторисами

1799,3 0,00 1799,33

Забезпечити якісну медико-психологічну 
консультацію учнів 603,0 126,00 729,04

2 0611162 0990 0611162 - інші програми га заходи у сфері 
освіти

19,08 0,00 19,08

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та 
дітям,позбавленим батьківського 

піклування,яким виповнюється 18 років
19,08 0,00 19,08

Усього 3355,91 126,00 3481,91

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

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

і 0611161
0611161 - Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти
Забезпечити надання якісних послуг з 

нейтралізованого господарського 
обслуговування

Затрат

Кількість груп централізованого 
господарського обслуговування

од. мережа
1,00

Середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. мережа
6,00

Середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. мережа
3,00



Всього середньорічне число ставок ( штатних 
одиниць )

од. мережа
9,00

Продукту

Кількість установ,які обслуговуються групами 
централізованого господарського 

обслуговування

од. мережа
55,00

Ефективності
Кількість установ,які обслуговує один 

працівник
од. розрахунково

9,20

Забезпечити складання і надання 
кошторисної, звітної,фінансової 

документації,фінансування установ освіти 
п ізно з затвердженими кошторисами

Заіраї
Кількість централізованих бухгалтерій од. мережа

1,00

Середньорічне число спеціалістів од. штатний розпис,розрахунково
16,00

Продукту

Кількість закладів,які обслуговує 
централізована бухгалтерія

* од. мережа
55,00

Кількість особових рахунків од. реєстр особових рахунків
1366,00

Кількість складених звітів працівниками 
бухгалтерії

од. реєстр звітів
314.00

Ефективності

Кількість установ.які обслуговує один 
працівник

од. розрахунково
3,40

Кількість особових рахунків.які обслуговує 
один працівник

од. розрахунково
85,00

Забезпечити якісну меднко-пенхологічну 
консультацію учнів

Затрат
кількість навчальних закладів од мережа 1,00

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених 

до педагогічного персоналу

од. мережа
4,17

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. мережа 4,50

2 0611162 0611162-1 її ні і програми та заходи у сфері 
освіти

Забезпечити надання допомоги дітям- 
сиротам та дітям,позбавленим батьківського 

піклування,яким виповнюється 18 років

Продукту
Середньорічна кількість одержувачів 

допомоги
од. список дітей-сиріт 10,00

Ефективності



Середній розмір допомоги грн постанова КМУ від 25.07.2005 року 
№823

1908,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

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

Начальник управління освіти молоді та спорту 

ПОГОДЖЕНО:

Колісник В В.

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління
(п ід п ис )

Абзапова Т.В.

( ін іц іа ли  і пр ізвищ е)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 08 2014 Л» 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та 
фінансового управління Дунасвецької міської ради № 
_435-н/32-н від 04.12.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Дунасвецької міської ради

2.
(КПКВК МБ) 
0600000/'06010000

(найменування головного розпорядника) 
Управління освіти, молоді та спорту Дунасвецької міської ради

3

(КПКВК МБ) 

0611150

(найменування відповідального виконавця) 
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1066,200 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 1066,200 тис.гривень та спеціального фонду- 0,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-УІІ1, рішення сесії 
міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р від 22.12.2017 року, наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.05.2005р.. постанова КМУ № 963 "Про затвердження 
переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працвників", наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102,розпорядження від 12.01.2018 року № 10/2018-р.,рішення 
сесії міської ради від 20.04.2018 рок № 9-35/2018 р "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік ".рішення сесігміськоїради від 23.11.2018 рок №> 8-45/2018 р "Про внесення змін до 
міського бюджету на 2018 рік "

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мсти, визначеної паспортом бюджетної програми

14з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

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

N з/п КПКВК КФКВК
І Іідпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0611150 0990
0611150 - Методичне забезпечення 

діяльності навчальних закладів 1066,200 0,000 1066,200



2 0611150 Забезпечити належну методичну роботу в 
установах освіти

1066,200 0,000 1066,200

Усього 1066,200 0,000 1066,200

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

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

і 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі нідпроірам і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0611150
0611150 - Методичне забезпечення 

діяльності навчальних закладів

Забезпечити належну методичну роботу в 
установах освіти

Затрат
кількість закладів од. мережа 1,00

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од. мережа 6,00
всього середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)
од. мережа 6,00

Продукту
кількість виготовлених примірників 

навчально-методичної літератури
од. методичний кабінет 10,00

Якості
забезпеченість установ освіти навчально- 

методичною літературою
відс. розрахунково 100,00

І 1 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 

хараюеризують 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

Начальник управління освіти молоді та спорту 

ПОГОДЖЕНО:

Колісник В.В.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т ВНачальник фінансового управління
(підпис) (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та 
фінансового управління Дунаєвецької міської ради 
№435-н/32-н від 04.12.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

> 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

2.

(КПКВК МБ) 

ОбООООО/’Об 10000

(найменування головного розпорядника) 
Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

3

(КПКВК МБ) 

0610160

(найменування відповідального виконавця)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах,селищах,селах,обєднаних територіальних 

0111 громадах

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 637,924 тис. гривень,у тому числі загального фонду-. 637,924 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII, 
рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р від 22.12.2017 року,рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №8-45/2018 р від 
23.11.2018 року.

, ,  .. Керівництво і управління у галузі освіти6. Мета бюджетної програми

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



(тис.гри.)

N з/п к п к в к : КФКВК
Підпрограма / завдання бю джетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0610160 0111

0610160 - Керівництво і управління у 
відповідній сфері у 

містах, селищах, селах, обеднаних 
територіальних громадах

637,92 0,00 637,92

2 0610160 Забезпечення виконання наданих 
законодавством повноважень

637,92 0,00 637,92

Усього 637,92 0,00 637,92

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

Назва регіонадьної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бю джетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п К П К В К Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 ->л 4 5 6

0610160

0610160 - Керівництво і управління у 
відповідній сфері у 

містах, селищах, селах, обед пани х 
територіальних громадах

Забезпечення виконання наданих 
законодавством повноважень

Затрат
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 4,00

Продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, 

скарг
од. книга звернень громадян, книга 

реєстрації заяв
1420,00

кількість прийнятих нормативно-правових 
актів

од. книга наказів 356,00

Ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, 

скарг на одного працівника
од. книга звернень громадян, книга 

реєстрації заяв
355,00

кількість прийнятих нормативно-правових 
актів на одного працівника

од. реєстр наказів та розпоряджень 89,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн розрахунково 159,48



(тис.грн.)
. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 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

Начальник управління освіти молоді та спорту 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 08 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та 
фінансового управління Дунасвецької міської ради 
№435 -н/32-н від 04.12.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Дунасвецької міської ради

2.

(КПКВК МБ) 

ОбООООО/'Об 10000

(найменування головного розпорядника) 
Управління освіти, молоді та спорту Дунасвецької міської ради

3

(КПКВК МБ) 

0611090

(найменування відповідального виконавця)
0,^0 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6143,764 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 6075,006 тис.гривень та спеціального фонду- 68,758 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-УПІ, 
рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/20І7р від 22.12.2017 року,І1останова КМУ № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково- 
педагогічних працівників"Закон України "Про позашкільну освіту"Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року№ 102.,рішення сесії міської ради від 30.05.2018 року № 
3-36/2018р,Розпорядження секретаря міської ради від 20.07.2018 р № 253/2018-р,рішення сесії міської ради від 22.08.2018 року №І0-39/2018р"Про внесення змін до міського 
бюджету",рішення сесії міської ради від 29.10.2018 року №3-43/20І8р"Про внесення змін до міського бюджету",рішення сесії міської ради від 23.11.2018 року №8-45/2018р"Про внесення 
змін до міського бюджету"
6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
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
(тис.грн.)



N з/п к п к в к КФКВК
Підпрограма / завдання бю джетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

і 0611090 0960
0611090 - Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

6075,01 68,76 6143,76

2
Забезпечити залучення та надання належних 
умов виховання дітей в умовах позашкільної 

освіти
6075,01 68,76 6143,76

Усього 6075,01 68,76 6143,76

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

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бю джетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0611090
0611090 - Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами (квіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

Забезпечити залучення та надання 
належних умов виховання дітей в умовах 

позашкільної освіти
Затрат

кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа 3,00
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) педагогічного персоналу
од. штатний розпис, розрахунково 44,60

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний розпис, розрахунково
14,00

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. штатний розпис, розрахунково 1,5

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. штатний розпис, розрахунково 9,75

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. штатний розпис, розрахунково 69,85

Продукту
середньорічна кількість дітей, які отримують 

позашкільну освіту'
осіб розпорядження міського голови 1967,00

Ефективності
витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну 

освіту
грн. розрахунково 3088,46



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

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації

3інвестиційного проекту Пояснення, що

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

Начальник управління освіти молоді та спорту 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 08 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та 
фінансового управління Дунасвецької міської ради 
№435-н/32-н від 04.12.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 20І8рік

1 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Дунасвецької міської ради

2.

(КІІКВК МБ) 

ОбООООО/’Об 10000

(найменування головного розпорядника) 
Управління освіти, молоді та спорту Дунасвецької міської ради

3

(КІІКВК МБ) 

0611010

(найменування відповідального виконавця) 
Надання дошкільної освіти

(КІІКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 25327.257 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 23648.817 тис.гривень та спеціального фонду- 1678,44 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. №2246-УІІІ, Закон 
України "Про дошкільну освіту"Постанова КМУ №963 " Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”,Наказ Міністерсва освіти України від 
15 квітня 1993 року №102,Рішення сесії міської ради від 22.12.2017р. №10-32/2017р "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення сесії міської ради від 20.04.2018 року № 9-35/2018 р "Про 
внесення змін до міського бюджету на 2018 рік”,Рішення сесії міської ради від 30.05.2018 року № 3-36/2018 р "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"Рішення сесії міської 
ради від 12.07.2018 року № 3-38/2018 р "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік",Рішення сесії міської ради від 22.08.2018 року № 10-39/2018 р "Про внесення змін до 
міського бюджету на 2018 рік",Рішення сесії міської ради від 29.10.2018 року №3-43/2018 р "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік",Рішення сесії міської ради від 
23.11.2018 року № 8-45/2018 р "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мста бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п к п к в к КФ КВК Назва підпрограми

1 2 3 4

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



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

1 2 3 4 5 6 7
1 0611010 0910 0611010 - Надання дошкільної освіти 23648,82 1678,44 25327,26

2 0611010
Забезпечити створення належних умов для 

надання на належному рівні дошкільної освіти 
та виховання дітей

23648,82 1678,44 25327,26

Усього 23648,82 1678,44 25327,26

9. І Іерелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.гри.)

І Іазва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к : загальний фонд спеціатьний фонд разом

і 2 3 4 5
Усього 0.00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0611010 0611010 - Налипни дошкільної освіти

Забезпечити створення належних умов для 
надання на належному рівні дошкільної 

освіти та виховання дітей
Затрат

кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 23,00

кількість груп од розпорядження міського голови 55.00
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) педагогічного гіерсоналу(вихователі 
та музкерівники)

од. тарифікація
71,71

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених 

до педагогічного персоналу

од тарифікація
51,13

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од тарифікація
7,00

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. тарифікація 123,16

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. тарифікація
253,00

Продукту
кількість дітей, що відвідують дошкільні 

заклади
осіб розпорядження міського голови 1133,00

кількість дітей від 0 до 6 років осіб списки 2279,00
Ефективності

витрати на перебування 1 дитини в 
дошкільному закладі

грн розрахунково 20872,74



діто-дні відвідування днів розрахунково 219128,00
Якості

кількість днів відвідування од. дні роботи закладу 196,00
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. розрахунково 49,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту1 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

Начальник управління освіти молоді та спорту 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління




