
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, туризму та інформації 
Дунаєведької міськоїради
віл ” Я ? "..2019 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 1000000 Управління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради

(КПКВК (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

З 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5515833.00 гривень,у тому числі загального фонду- 4868783.00 гривень та спеціального фонду- 647050,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. №2629-VIII, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-УІ, 
Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ «Про культуру»; Рішення сесії Дунаєвецької міської ради "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" №7-47/2018 від 20.12.2018 із змінами станом на 
11.06.2019р.;Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836; Наказ МФУ, Міністерства культури і 
туризму України від 01.10.2010р № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п Ціль державної політики

Організація культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
програми
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій населення



8. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля 
та інших клубних закладів 4868783,00 647050,00 5515833,00

Усього 4868783,00 647050,00 5515833,00

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

гривень

№з/п Найменування місцевої/регіональної цільової 
програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

_____________________________Усього____________________________

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

1 2 4 5 6
Затрат

кількість установ - усього од. статут 32 32
у тому числі:

центрів культури і дозвілля од. статут 1 1
будинків культури, од. статут 13 13

клубів од. статут 18 18

кількість народних колективів од. паспорт аматорського 
колективу 6 6

кількість гуртків од. щоденик гурткової роботи 122 122

середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 54,50 54,50

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 27,25 27,25

середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 19,75 19,75

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного од. штатний розпис 6,50 6,50
видатки на забезпечення діяльності палаців,будинків культури 

клубів та інших закладів клубного типу
грн. кошторис

4868783,00 647050,00 5515833,00

продукту

кількість відвідувачів-усього осіб звіт 108089,00 108089,00
у тому числі:



г

за реалізованими квитками осіб звіт 10290,00 10290,00

безкоштовно осіб звіт 97799,00 97799,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного 
дозвілля населення

од. звіт 3209 3209

плановий обсяг доходів грн. план 236550,00 236550,00

у тому числі доходи від реалізованих квитків грн. звіт 51450,00 51450,00

кількість реалізованих квитків шт звіт 10290,00 10290,00
Ефективності

середня вартість одного квитка
грн. розрахунок 5,00 5,00

середні витрати на одного відвідувача
грн. розрахунок 45,04 45,04

середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 1517,23 1517,23
Якості

динаміка збільшення відвідувачіву плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду

%

____ ^  /7

розрахунок
100,00 100,00

Начальник управління культури, туризму та 
інформації Дунаєвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Дунаєвецької міської ради 

Начальник фінансового управління

Бец А.В.
(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.
(ініціали і прізвище)

" Ж я ? 2019р.

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури,інформації 
Дунаєвецької міської ради 
від "</ /  " 2019 року №

та туризму

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1 1000000 Управління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

З 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3000556.00 гривень,у тому числі загального фонду- 2903609,00 гривень та спеціального фонду- 96947,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" №2629-УІІ1 від 23.11.2018 року, Рішення Дунаєвецької міської ради "Про затвердження міського бюджету на 
2019 рік" №7-47/2018 від 20.12.2019року із змінами станом на 11.06.2019р., Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" №32/95-ВР 
від 27.01.1995р.,Наказ Міністерства Фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"№836 від 26.08.2014р.(зі змінами та 
доповненнями)Наказ МФУ,Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р.№1150/41"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів галузі "Культура" .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п Ціль державної політики

Забезпечення доступу громадян до інформації, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання примірників

7. Мета бюджетної 
програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, 
надаються в тимчасове користування бібліотеками



8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та 
освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль

8. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення функціонування бібліотек 2903609,00 96947,00 3000556,00

Усього 2903609,00 96947.00 3000556,00

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

гривень

№з/п Найменування місцевої/регіональної цільової 
програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

______________________________ Усього______________________________

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 4 5 6
Затрат

кількість установ (бібліотек). од. статут 21 21
середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 29,00 29,00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис
1,00 1,00

середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 26,50 26,50

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та 
технічного персоналу од. штатний розпис 1,5 1,5

Продукту
число читачів осіб звіт 10000 300 10300,00

бібліотечний фонд примірників звіт 211300,00 600,00 211900,00
бібліотечний фонд грн. звіт 975300,00 63000,00 1038300,00



списання бібліотечного фонду примірників звіт 11100,00 11100,00

списання бібліотечного фонду грн. звіт 20600,00 20600,00
кількість книговидач од. звіт 183262,00 183262,00

Ефективності 0,00
кількість книговидач на одного працівника (ставку), од. розрахунок 6319,38 6319,38

середні затрати на обслуговування одного читача грн. розрахунок
290,36 210.00 500.36

Якості 0,00
динаміка збільшення кількості книговидач у 
плановому періоді відповідно до фактичного 

показника попереднього періоду

% розрахунок
106,00 106,00

Начальник управління культури,туризму та 
інформації Дунаєвецької міської ради 

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвецької міської ради 

Начальник фінансового управління

2019р.

М. П.

Бец А.В.
(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В._______
(ініціали і прізвище)
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Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 24.06.2019 № 227/2019-р

\

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунагвенька міська рада

2.

(КПКВК МБ) 

0110000 Дунасвецька міська рада

(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0116013 0620

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 150 338,0 гривень,у тому числі загального фонду- 9 300,0 гривень та спеціального фонду- 141 038,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України “Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 р. №1875-14' Закон України «Про Державний бюджет України на 
2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 11.06.2019р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

1 2

1 Забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів

_ ,_ Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 2

1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гри)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5



1
Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства
9300,00 141038,00 150338,00

Усього 9300,00 141038,00 150338,00

10. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

і 2 3 4

Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвецької міської ради на 2017-2020роки 9300,00 141038,00 150338,00

Усього 9300,00 141038,00 150338,00

11 Результативні показники бюджетної програми :

Код Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13

Затрат
Кількість населених пунктів, які потребують 

реконструкції водогону
О Д розрахунок 1,00 1,00

Кількість ПКД на капітальний ремонт 
напірного каналізаційного колектора, що 

потрібно виготовити

од розрахунок 1,00 1,00

Кількість цистерн для асенізаційного 
автомобіля, які потребно придбати од розрахунок 1,00 1,00

Кількість проектів по яким потрібно оплатити 
послуги із видачі сертифікату СС2 наслідками

од розрахунок і 1,00

Продукту
Кількість 1ІКД на капітальний ремонт 

напірного каналізаційного колектора, що 
планують виготовити

од розрахунок 1,00 1,00

Кількість ПКД на реконструкцію водогону,що 
планується виготовити

од. розрахунок 1,00 1,00

Кількість цистерн для асенізаційного 
автомобіля, які планують придбати

од розрахунок 1,00 1,00

Кількість проектів по яким планують оплатити 
послуги із видачі сертифікату СС2 наслідками

од розрахунок і 1,00

Ефективності 0,00
середня сума вартості ПКД на реконструкцію 

водогону
грн розрахунок 40000,00 40000,00

середня вартость ПКД на капітальний ремонт 
напірного каналізаційного колектора

грн розрахунок 16900,00 16900,00

середні витрати для придбання 1 цистерни для 
асенізаційного автомобіля

грн розрахунок 84138,00 84138,00



М П.



^а. 1 вьгд ж ш іи  
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 24.06.2019 №  227/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0116071 0640

(найменування відповідального виконавця)
Відшкодування різниці між розміром цінина житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 
погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої владита та органу місцевого самоврядування, та
розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 409 385,0 гривень,у тому числі загального фонду- 1 409 385,0 гривень та спеціального фонду- 0,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України “Про житлово-комунальні послуги” від 06.07.2018 р. №2454-УІІІ Закон України 
«Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-УІП, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 
рік"із змінами станом на 11.06.2019 року__________________________________
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1 2

1 Створення економічних передумов для розвитку підприємств житлово - комунального господарства

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 2

1 Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

9. Напрями використання бюджетних коштів



N з/п Напрями використання бюджетних 
коштів

загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення належного функціонування 

підприємства житлово - комунального 
господарства

1409385,00 1409385,00

Усього 1409385,00 1409385,00

10. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвецької міської ради на 2017-2020роки 1409385,00 1409385,00

Усього 1409385,00 1409385,00
11. Результативні показники бюджетної програми :

Код Показник
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат

Кількість підприємств , які потребують 
відшкодування з міського бюджету різниці 

між затвердженими тарифами та фактичною 
собівартістю послуги

од 2 2

Продукту
Кількість підприємств , яким планується 

надання трансферту
од 2 2

Ефективності
Сума різниці в тарифах, що планується 

відшкодувати
грн. розрахунок 1409385,00 1409385,00

Якості
відсоток відшкодованої різниці в тарифах до 

нарахованої % розрахунок . 43,00 43,00

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

" З і  " С  £  2 0 /_5г

Яценко С.М.
(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.
(ініціали і прізвище)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 24.06.2019 № 227/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунасвецька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунасвсцька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0116030 0620

(найменування відповідального виконавця) 

Організація благоустрою населених пунктів

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 8 610 516,0 гривень,у тому числі загального фонду- 7 9)9 759,0 гривень та спеціального фонду- 690 757,0 гривень

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в У країні",Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2626-УІІІ, 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. №І875-ІУ. Рішення сесії міської 
ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 11.06.2019 рік
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1 2
1 Підвищення рівня благоустрою населених пуктів громади

7. Мета бюджетної програми Організація благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 2
1 Забезпечення облаштування та утримання благоустрою Дунаєвецької ОТГ
2 Утримання об'єктів дорожнього господарства на належному рівні

9. Напрями використання бюджетних коштів



(п>н.)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Забезпечення облаштування та 

утримання окремої території 
(парку, скверу, тощо)

6698365,00 518 517,00 7 216 882,00

Забезпечення утримання в 
належному технічному стані 

об'єктів дорожнього господарства
542892,00 542 892,00

Забезпечення функціонування 
громадської вбиральні

96786,00 172 240,00 269 026,00

Збереження та утримання на 
належному рівні зеленої зони 

населеного пункту та поліпшення 
його екологічних умов

581716,00 581 716,00

Усього 7919759,00 690 757,00 8 610 516,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Програма реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства Дунаєвецької міської ради на 2017-2020 роки

7919759,00 690757,00 8 610 516,00

Усього 7919759,00 690757,00 8 610 516,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

К од Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13

Забезпечення утримання в належному 
технічному стані об'єктів дорожнього 

господарства

затрат 0,00
Кількість мотогодин необхідних для 

улаштування тротуарів маш.год розрахунок 112 112

Кількість людиногодин необхідних для 
улаштування тротуарів люд.год розрахунок 540 540

Кількість мотогодин необхідних для зимового 
утримання тротуарів

маш.год розрахунок 308 308



Кількість населених пунктів,що потребують 
поточного ремонту містків оголовків та 

приямків

адміністрати
вно-тер.од

розрахунок 4 4

продукту

Кількість мотогодин що плануються для 
улаштування тротуарів маш.год розрахунок 112 112

Кількість людиногодин що плануються для 
улаштування тротуарів люд. год розрахунок 540 540

Кількість мотогодин що плануються для 
зимового утримання тротуарів

маш.год розрахунок 308 308

Кількість населиних пунктів,що планують 
поточний ремонт містків оголовків та 

приямків

адміністрати
вно-тер.од

розрахунок 4 4

ефективності

середня вартість 1 машиногодини для 
улаштування тротуарів

грн розрахунок 323,86 323,86

Вартість 1 людиногодин и для улаштування 
тротуарів

грн розрахунок 33,68 33,68

Вартість 1 машиногодини для зимового 
утримання тротуарів грн розрахунок 139,91 139,91

Середні витрати на ремонт мостів оголовків та 
приямків для 1 нас. пункту тис. грн розрахунок 122,79 122,79

Забезпечення облаштування та утримання 
окремої території (парку, скверу тощо)

затрат
Кількість старостатів, що потребують 

прибиральників на умовах ЦИХ
тер. од розрахунок 21 21

Видатки на виконання проектів громадського 
бюджету, які затверджені тис.грн Положення 335,8 197,75 533,56

Протяжність мережі вуличного освітлення, що 
потребує обслуговування м.пог. розрахунок 2000 2000

Кількість кВт/год електроенергії, необхідної 
для вуличного освітлення

кВт/год розрахунок 387531 387531

Здійснення вивозу ТВП, мулу що потрібно 
провести

м.куб розрахунок 7588 7588

Побілка бордюрів, що потрібно провести м.пог. розрахунок 4270 4270

Кількість ставків та парків що потребують 
проведення охорони

од розрахунок 2 2

Кількість памяти и кі в що потребують 
проведення поточного ремонту од розрахунок 8 8

Кількість обєктів (новорічних ялинок),які 
потрібно охороняти од розрахунок 1 1

Кількість новорічних ялинок, що потребують 
монтажу та демонтажу

од розрахунок 1 1

Кількість бездомних тварин,що потребують 
відлову

од розрахунок 180 180



Кількість населених пунктів що потребують 
послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ од розрахунок 26 26

Кількість мотогодин необхідних для обрізки 
дерев та кущів

маш.год розрахунок 564 564

Кількість людиногодин необхідних для 
обрізки дерев та кущів люд.год розрахунок 2108 2108

Кількість населених пунктів, що потребують 
облаштування громадських криниць од розрахунок 26 26

Кількість населених пунктів, що потребують 
придбання цембрин для облаштування 

____________громадських кришінь___________

од розрахунок 0 9 9

Кількість населених пунктів, що потребують 
капітального ремонту вуличного освітлення од розрахунок 0 1 1

Кількість населених пунктів, що потребують 
встановлення лавочок од розрахунок 1 1

Кількість населених пунктів, що потребують 
облаштування автобусних зупинок од розрахунок 5 5 10

Кількість сміттєвих майданчиків, що 
потребують облаштування од розрахунок 4 4

Кількість мотогодин необхідних для 
поточного ремонту вуличного освітлення та 

обслуговування вуличного освітлення та 
світлофорів

маш.год розрахунок 1056 1056

Кількість людиногодин необхідних для 
поточного ремонту вуличного освітлення та 

обслуговування вуличного освітлення та 
світлофорів

люд.год розрахунок 2108 2108

кількість матриць які потрібно замінити у 
світлофорів од розрахунок 2 2

Кількість двірників,що потребують утримання 
за рахунок фінансової підтримки од розрахунок 22 22

Кількість населених пунктів,що потребують 
виготовлення ПКД на капітальний ремонт 

вуличного освітлення
тер.од розрахунок 8 8

Кількість автобусних зупинок, що потребують 
облаштування бруківкою

од розрахунок 2 2

продуїсту
Кількість старостатів, що планують 

прибиральників на умовах ЦПХ тер. од розрахунок 21 21

Кількість проектів громадського бюджет 
(бюджет участі), які затверджені од Положення 10 6 10

Протяжність мережі вуличного освітлення, що 
планують обслуговувати м.пог. розрахунок 2000 2000

Кількість кВт/год електроенергії для 
вуличного освітлення,що планується 

використати
кВт/год розрахунок 387531 387531

Вивіз ТВП та мулу, що планується провести
куб розрахунок 7588 7588

Побілка бордюрів, що планується провести м.пог. розрахунок 4270 4270



Кількість ставків та парків , які планується 
охороняти од розрахунок 2 2

Кількість памятників де планується 
проведення поточного ремонту од розрахунок 8 8

Кількість обєктів( новорічних ялинок) які 
планують охороняти од розрахунок 1 1

Кількість новорічних ялинок, що планують 
монтувати та демонтувати од розрахунок 1 1

Кількість бездомних тварин, що планують 
_________________ вілловити_________________

од розрахунок 180 180

Кількість населених пунктів що планують 
ліквідацію стихійних сміттєзвалищ од розрахунок 26 26

Кількість мотогодин що планують для обрізки 
дерев та кущів

маш.год розрахунок 564 564,00

Кількість людиногодин що планують для 
обрізки дерев та кущів

люд.год розрахунок 2108 2108,00

Кількість лавочок, що планують встановити
од розрахунок 2 2,00

Кількість населених пунктів, де планують 
облаштування громадських криниць

од розрахунок 26 26,00

Кількість населених пунктів, що планують 
придбання цембрин для облаштування 

громадських криниць
од розрахунок 0 9 9,00

Кількість населених пунктів де планують 
облаштування автобусних зупинок

од розрахунок 5 5 10,00

Кількість населених пунктів, що планують 
провести капітальний ремонт вуличного 

_________________освітлення________________

од розрахунок 1 1,00

Кількість сміттєвих майданчиків, що планують 
облаштувати од розрахунок 4 4,00

Кількість мотогодин, що планують 
використанити для поточного ремонту 

вуличного освітлення та обслуговування 
вуличного освітлення та світлофорів

маш.год розрахунок 1056 1056,00

Кількість людиногодин, що планують 
використати для поточного ремонту вуличного 

освітлення та обслуговування вуличного 
освітлення та світлофорів

люд.год розрахунок 2108 2108,00

кількість матриць які планують замінити у 
світлофорах

од розрахунок 2 2,00

Кількість двірників,що планують фінансувати 
за рахунок фінансової підтримки од розрахунок 22 22,00

Кількість вулиць,що планують виготовити 
ПКД з капітального ремонту вуличного 

освітлення
од розрахунок 0 13 ІЗ

Кількість автобусних зупинок,що плануються 
облаштувати бруківкою од розрахунок 2 2,00

ефективності

Середні витрати на утримання прибиральників 
1 старостату на умовах ЦПХ тис.грн розрахунок 11,71 11,71



Витрати на реалізацію 1 проекту 
"Громадського бюджету" тис.грн розрахунок 33,58 32,96 53,36

Середня вартість м.пог. мережі вуличного 
освітлення

тис.грн розрахунок 0,2 0,20

Вартість 1 кВт/год електроенергії, для 
вуличного освітлення

грн тариф 3,102 3,10

Середні витрати на вивіз 1 куб ТВП та мулу, грн розрахунок 121,9 121,90

Середні витрати на побілку 1 м/пог бордюр грн розрахунок 23,76 23,76

Середні витрати наоходону парку ,ставка тис.грн розрахунок 39,81 39,81

Вартість послуги по охороні 1 новорічної 
ялинки

тис.грн розрахунок 17,021 17,02

Середні витрати на проведення поточного 
ремонту 1 памятника

тис.грн розрахунок 3,7 3,70

Вартість монтажу та демонтажу 1 новорічної 
ялинки

тис.грн розрахунок 93,68 93,68

Середня вартість відлову 1 бездомної тварини тис.грн розрахунок 0,2 0,20

Середні витрати на ліквідацію стихійного 
смітєєзвалища в 1 населеному пункті

тис.грн розрахунок 11,75 11,75

Середня вартість 1 мотогодини для обрізки 
дерев та кущів

грн розрахунок 250,81 250,81

Середня вартість 1 людиногодини для обрізки 
дерев та кущів

грн розрахунок 50,89 50,89

Середня вартість встановлення 1 лавочки тис.грн розрахунок 7,5 7,50

Середня вартість облаштування 1 громадської 
криниці

тис.грн розрахунок 4,44 4,44

Середня вартість придбання 1 цембрини для 
громадської криниці

тис.грн розрахунок 0 6,50 6,50

Середня вартість капітального ремонту 
вуличного освітлення

тис.грн розрахунок 0 150,00 150,00

середня вартість облаштування 1 автобусної 
зупинки

тис.грн розрахунок 10,50 15,20 12,80

Вартість облаштування 1 сміттєвого 
майданчика

тис.грн розрахунок 69,36 69,36

Середня вартість 1 мотогодини для поточного 
ремонту, обслуговування вуличного 

освітлення та світлофорів
грн розрахунок 461,07 461,07

Середня вартість 1 людиногодини для 
поточного ремонту, обслуговування вуличного 

освітлення та світлофорів
грн розрахунок 65,08 65,08

середня вартість 1-ї матриці тис.грн розрахунок 13,20 13,20

Витрати на утримання 1 двірника за рахунок 
фінансової підтримки (за рік)

тис.грн розрахунок 58,10 58,10

Середня вартість виготовлення ПКД на 
капітальний ремонт вуличного освітлення на 1 

вулицю
тис.грн розрахунок 0,00 2,30 2,30

Середня вартість облаштування бруківкою 1 
автобусної зупинки

тис.грн розрахунок 11,00 0,00 11,00



Збереження та утримання на належному 
рівні зеленої зони населеного пункту та 

поліпшення його екологічних умов
затрат

Придбання декоративних насаджень та догляд 
за ними, що потрібно здійснити

шт розрахунок 26515 26515,00

Кількість людиногодин що потрібно затратити 
для улаштування квітників та газонів люд. год розрахунок 3660 3660,00

Кількість мотогодин що потрібно використати 
для улаштування квітників та газонів маш.год розрахунок 260 260,00

продукту
Придбання декоративних насаджень та догляд 

за ними,що планується здійснити
шт розрахунок 26515 26515,00

Кількість людиногодин для улаштування 
квітників газонів що планується затратити

люд. год розрахунок 3660 3660,00

Кількість мотогодин для улаштування 
квітників газонів , що планується витратити

маш.год розрахунок 260 260,00

ефекгивності
Витрати на придбання та догляд за 1 -м 

декоративним насадження
грн розрахунок 3,09 3,09

Середня вартість 1 людиногодин для 
улаштування квітників газонів грн розрахунок 78,01 78,01

Середня вартість 1 мотогодин для 
улаштування квітників газонів грн розрахунок 218,26 218,26

Забезпечення функціонування мережі 
громадських вбиралень

затрат
кількість громадських вбиралень од розрахунок 2 2,00

продукту
кількість громадських вбиралень, що 

планується обслуговувати
од розрахунок 2 2,00

ефективності
середні витрати на обслуговування однієї 

громадської вбиральні тис. грн розрахунок . 96,786 121,00 108,89

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

" Я  \  "_______С Ь  20{ %

Яценко С.М.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т В.

(ініціали і прізвище)

м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

№ 247-н від 21.06.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0600000 Управління освіти.молоді та спорту Ду наєвецької міської рази

(КІІКВІС МБ) (найменування головною розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти.молоді та спорі у Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0611010 0910 Надання дошкільної освіти

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

4. Обсяг бюджетних 
асигнувань-

призначень/бюджетних 28986403,00 гривень.} тому числі загального фонду- 271 12890.00 гривень та спеціального фонду- 1873513.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція У країни.Бюджетний кодекс України, Закон України "1 іро дошкільну освіту'. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 
р.№992 І Іро затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.201 8 року № 7-47/2018 "Про 
затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 11.06.2019 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п 1 (іль державної політики

1 Забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дії ей



8. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Створення належних умов для діяльності працівників та 

функціонування дошкільних закладів
24810709,00 24000,00 24834709,00

2 Організація харчування в дошкільних закладах 2302181.00 1849513,00 4151694,00

Усього 27112890,00 1873513.00 28986403.00

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

гривень

№з/п
І Іайменування місцевої/регіональної 

цільової програми та підпрограми
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 **а 4 5

Усього

1 і. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 4 5 6 7 8
Затрат

Кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 23 23
Кількість груп од. розпорядження 55 55
Середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу (вихователі та музкерівники)

од. штатний
розпис.тарифікація 71.71 70.96

Середньорічне число пл атних одиниць адміннегіерсоналу 
за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. платний
розпис.тарифікація 51.13 51.13

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний 7 7.00

Середньорічне число платних одиниць робітників од. ш га т и  й 120,41 117.41
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. пл аї ний 250.25 246.50

1 Іродукт\

Кількість дітей .що відвідують дошкільні заклади
од. розпорядження про початок 

навчального року 1133.00 1133



Кількість дітей від 0 до 6 років од. списки 2279 2279
Ефективності

Діто-дні відвідування днів розрахунково 219128 219128

Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. розрахунково 23930,18 23930,18
Якості

Кількість днів відвідування од. дні роботи закладу 196 196

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. розрахунково 49.00 49,00

Начальник управління освіти,молоді іа спорту 
Дунасвецької міської ради

ПОГОДЖІ !110:

Фінансове управління Дунасвецької міської ради 

Начальник фінансового управління

В.В.Колісник
(ініціали і прізвище)

Г.В. Абзалова
(ініціали і прізвище)

" / / • '  ^ ____ ___2019р

М, II.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту 
Дуиасвецької міської ради

№ 247-н від 21.06.2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України

0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) 

2. 0610000

(найменування головного розпорядника) 

Управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МЬ) 

0611020

(найменування відповідального виконавця)
0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.члнколою-дитячим

садком.інтернатом мри іпколі).снеиіалізованими школами.ліиеями.гімназіями.колегіумами________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних лризначень/бюджегних
асигнувань-

(найменування бюджетної програми)

111032576.00 гривень,у тому числі загального фонду- 103601410.00 гривень та спеціального фонду- 7431166.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України.Бюджетний кодекс України, Закон У країн и "Про середню освіту',Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р.№992 
Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у і алузі "Осві та", рішення сесії міської ради візі 20.12.2018 року № 7-47/2018р "І Іро 
затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 11.06 .2019 року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення палання якісних освітніх п о сл у г  навчальними закладами відповідно до запитів та потреб населення громади

7. Мета бюджет ної програми Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів



N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Створення належних умов для діяльності працівників та 

функціонування загальноосвітніх закладів
101690020,00 5103424,00 106793444,00

2 Організація харчування в загальноосвітніх закладах 1911390,00 2327742,00 4239132,00

Усього 103601410.00 7431166.00 111032576.00

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

гривень

№з/п
Найменування місцевої/регіопал ьної 

цільової програми та підпрограми
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 4 5 6 7 8
Зазраї

Кількість закладів од. мережа 24 24
Кількість закладів 1 ступеня од мережа 2 2

Кількість закладів 1-2 ступеня од мережа 8 8
Кількість закладів 1-3 ступеня од мережа 14 14
Кількість класів од. розпорядження 249 249
Кількість класів шкіл 1 ступеня од мережа 1 1
Кількість класів шкіл 1-2ступеня од мережа 54 54
Кількість класів шкіл 1-3 ступеня од мережа 191 191
Середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу

од. штати и й розпис,тарифі каці я
489.00 489.00

Середньорічне число штатних одиниць адмінпеперсонал} на 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний розписдарифікація
113,50 113,50

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розписдарифікація 19,25 19.25

Середньорічне число штатних одиниці, робітників од. штатний розписдарифікація 225.00 225,00
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. ш іатний розписдарифікація 846.75 846.75

Ефективності 0.00

Діто-дні відвідування днів розрахунково 612 389 612 389



X
/

/ -------------------------------------------------------------— --------------------
Середні витрати на 1 учня гри. розрахунково 28252.36 28252,36

Якості

1_________
Кількість днів відвідування од. наказ,дні роботи закладу 167 167

Начальник управління освіти,молоді та спорту 
Дунасвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунасвецької міської ради 

Начальник фінансового управління

В.В.Колісник
(ініціали і прізвище)

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

" Ж "  £ &  2019р

м. п.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради 

№ 247-н від 21 06.2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року' № 836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України

1 0600000

(КПКВК МБ)

2. 0610000

(КПКВК МБ)

3 0613140 

(КПКВК МБ)

4 Обсяг бюджетних 
асигнувань-

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради 

(найменування головного розпорядника)

Управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

1040

(КФКВК)

(найменування відповідального виконавця)
Оздоровлення іа відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
_________________________ громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи__________________________

(найменування бюджетної програми)

призначень/бюджетних 398000.00 гривень,у тому числі загального фонду- 398000.00 гривень та спеціальною фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗаконУкраїни "Про місцево самоврядування в Україні ", рішення сесії міської ради від 20 12.2018 
року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 11 06.2019 року'

6. Цілі державної політики, на досяі нення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/н Ціль державної політики

1 Організація оздоровлення та відпочинку дітей

7 Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей,які потребують соціальної уваги та підтримки 

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

і Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей,як: потребують соціальної уваги та підтримки

8. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

і Організація оздоровлення та відпочинку дітей 398000.00 0,00 39X000,00

Усього 398000.00 0,00 398000,00

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

№з/п
Найменування міспевої/регіональної 

цільової прог рами та підпрограми
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 -> 3 4 5



------------------------------------ (
___________________________ Усього___________________________

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 4 5 6
Продукту

Кількість дітей,яким надані послуги з оздоровлення осіб список дітей,які 
потребують особливої 

соціальної уваги та 
підтримки

86 86

Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей осіб розрахункові дані 86 86
Ефективності

Середні витрати на оздоровлення однієї дитини грн. розрахункові дані 4627,91 4627,91

Середня в а р т і с т ь  однієї п у т і в к и  на оздоровлення грн. розрахункові дані 4627,91 4627,91

Якості

1 Іитома вага дітей,охоплених оздоровленням у загальній 
кількості дітей у регіоні

в іде. розрахунково 2,34 2,34

В В.Колісник___________
(ініціали і прізвище)

Г В Абзалова_________
(ініціали і прізвище)

Начальник управління освіти.молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвецької міської ради 

Начальник фінансового управління

^  _____

м п.

2019[



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти.молоді та спорту 
Дунасвепької міської ради

№ 247-н від 21.06.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0600000 Управління освіти.молоді та спорту Дунасвепької міської ради

2.

(КПКВК МІ.) 

0610000

(найменування головного розпорядника) 

Управління освіти.молоді та спорту Дунасвепької міської ради

3

(КПКВК МН) 

0611090 0960

(найменування відповідального виконавця)

1 Іадання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти.заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

4. Обсяг бюджетних гіризначеиь/бюджетних
67416x4.00 гривень.\ том\ числі загального фонде- 6717718.00 гривень та спеціального Фонду- 23916.00 гривеньасигнувань- ----------- —  г • — — —  у

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України,Бюджетний кодекс України. ЗаконУкраїии "Про позашкільну освіту'.Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 
р.№992 1 іро затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р."1 Іро 
затвердження міського бюджету на 2010 рік" із змінами на 11.06.2019 року

6. 1 Іілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п 1 Ііль державної політики

1 Створення умов для розвитку обдарованості дитини

7. Мста бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з у раху ванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

N з/н Завдання

1 Забезпечити рівні можливост і дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільноїосвіти

8. Напрями використання бюджетних коштів



N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Створення належних умов для діяльності працівників та 

функціонування Будинку творчості школяра
3 98 і 658.00 2 412.00 3 984 070.00

2
Створення належних умов для діяльності працівників та 

функціонування Станції юних туристів
1 039 371,00 1 039 371.00

3
Створення належних умов для діяльності працівників та 

функціонування Станції юних натуралістів
1 696 689.00 9 504.00 1 706 193.00

2 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 
для Будинку творчості школяра

12 000,00 12 000.00

Усього 6 717 718.00 23 916.00 6 741 634.00

10. ! Ісрс.іік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№з/п
І Іайменування місцевої/рсгіональної 

цільової програми та підпрограми
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

___________________________ Усього____________________________

І 1. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 4 5 6 7 8
Затрат

Кількість закладів од. мережа ">д 3
Середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу

од. штаті і и й розп и е.тарифі каці я
44.60 44,60

Середньорічне число штатних одиниць адмінпенерсондлч за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний розп и е.тарифі каці я
14.00 14.00

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатни й розі і ис.тарифі каці я 1.50 1.50

Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпие.тарифікація 9.75 9.75
Всього середньорічне число ставок (штат них одиниць) од. штатний розпие.тарифікація 69.85 69.85
продукту



середньорічна кількість дітей.які отримують позашкільну осіб мережа 1967 1967
у т.ч.за напрямами діяльності гуртків,осіб осіб мережа
н ау ково-техн і ч н и м осіб мережа 80 80
художн ьо-естети ч н и м осіб мережа 790 790
дослідницько-експкриментальним осіб мережа 20 20
соціально-реабілітаційним осіб мережа 80 80
гуманітарним осіб мережа 70 70
с кол ого- н ату рал і сти ч н и м осіб мережа 612 612
туристсько-краєзнавчим осіб мережа 285 285
військово-патріотичним осіб мережа зо зо

Ефективності

Ви грати на І дитинх.яка отримує позашкільне освіту
грн. розрахунково

3415,21 3415,21

Я кості

Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою % розрахунково 53.60 53.60

Начальник управління освіти.молоді та спорту 
Дунасвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунасвецької міської ради 

! Іачальпик фінансового управління

"■У" &  \  2019р

В.В.Колісник
(ініціали і прізвище)

Т.В.Абзалова
(ініціали і прізвище)

М. II.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради 

№ 247-н від 2 1 06.2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0600000 Управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) 

2. 0610000

(найменування головного розпорядника) 

Управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ)

3 0611162 0990

(найменування відповідального виконавця) 

Інші програми та заходи у сфері освіти

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

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних
45000,00 гривень.у т о м у  ч и с л і  загального фонду- 45000.00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривеньасигнувань-

5 Підстави для виконання бюджетної програми Конституція У країни,Бюджетний кодекс України, ЗаконУкраїни "Про місцеве самоврядування в У країні',Наказ Міністерства освіти і науки України від 
10.07 2017 р.№992 Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у іалузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 19.04 2019 року № 18- 
52/2019р "Про внесення змін до міського бюджет) на 2019 рік" із змінами на 11.06.2019 року

6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

.№з/л Ціль державної політики

1 Реалізація інших програм га заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

N ч/п Завдання

1 Забезпечити виплат)' іменних стипендій дія обдарованих дітей та молоді

8 Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і Забезпечити виплату іменних стипендій для обдарованих дітей та 
молоді

45000,00 0,00 45000,00

Усього 45000.00 0,00 45 000.00

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

П я й м р н и в я м н «  М І Г І К ' П Г Н  П Р П П и Я Л к М П Ї

гривень



№з/п цільової програми та підпрограми
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма підтримки обдарованих дітей та 
молоді Дунасвецької міської ради на 2019- 

2020 роки
45000,00 0,00 45000,00

Усього 45000,00 0,00 45000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

Спеціальний
фонд Усього

і 2 4 5 6 7 8

1
Забезпечити виплату іменних стипендій для обдарованих 

дітей та молоді
Затрат
Кількість обдарованих дітей яким призначено стипендії од. рішення №4-52/2019 17 17
в т.ч.кількість випускників обдарованих дітей яким 
призначено стипендії

од. рішення №4-52/2019 5 5

Продукту
Сума стипендії на одну дитину в місяць грн. рішення №4-52/2019 500 500

Сума стипендії на одну дитину за січень-травень грн. рішення №4-52/2019 2 500,0 2500,00
Сума стипендії на одного випускника за червень грн. рі ргён у я  №4-52/2019 500.0 500,0

В.В.Колісник___________
(ініціали і прізвище)

Т. В. Абзалова_________
(ініціали і прізвище)

Начальник управління освіти,молоді та спорту 
Дунасвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунасвецької міської ради 

Начальник фінансового управління

"А* # 6 ' 2019р

М N
®4С



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту 
Дунасвецької міської ради

№ 247-н від 21.06.2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України

І 0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти,молоді та спорту Дунасвецької міської ради

2.

(КПКВК МВ) 

0610000

(найменування головного розпорядника) 

Управління освіти,молоді та спорту Дунасвецької міської ради

3

(КПКВК МБ)

0617361 0490

(найменування відповідального виконавця)

Сгіівфінансування інвестиційних проектів,що реалізуються за рахунок кошт ів державного фонду регіонального розвитку

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних . .
680000.00 гривень.V томе числі загального фонде- 0.00 гривень та спеціального Фонду- 680000.00 гпивеньасигнувань- ——  ’ ■' ---------- —  '

5. ! Іідстави для виконання бюджетної програми Конституція України.Бюджетний кодекс України, ЗаконУкраїни "Про місцеве самоврядування в Україні ".Наказ Міністерства фінансів від 27.07.2011 
року №945 Про затвердження примірного переліку результативних показників місцевих бюджетів за видатками т о  можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, рішення сесії міської ради від
11.06.2019 року № 2-54/2019р "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"

6. І Іілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п 1 (ідь державної політикам

1 Виконання інвестиційних проектів

7. Меза бюджетної програми Забезпечення виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

N з/гі Завдання

1 Забезпечити виконання інвестиційних проектів

8. Напрями використання бюджетних коштів



N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Проведення капітального ремонту будівлі Дунаєвецької ЗОНІ 1-3 ст.

№3
680000,00 680000,00

Усього 680000.00 680000,00

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

гривень

№з/п
Найменування місцевої/регіональної 

цільової програми та підпрограми
загазьний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

____________________________ Усього____________________________

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 4 5 6 7 8
Затрат

Погреба у співфінансуванні капітального ремонту 
Дунаєвецької ЗОНІ 1-3 ст.№3

одиниць обстеження будівлі
1 1

Продукту

Капітальний ремонт будівлі Дунаєвецької ЗОШ 1-3 ст.№3

одиниць 1 Іроект подано на 
фінансуванняз державного 

фонду рекгіонального 
розвитку

І 1

Ефекти вності
Варт іст ь снівфінансування капітального ремонту будівлі 
Ду наєвецької ЗОШ 1-3 ст_КаЗ

тислрн. проекти о-кошторисно- 
документація 680.00 680.00

1 Іачальник управління освіти,молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвецької міської ради 

1 Іачальник фінансового у правління

В.В.Колісник
(ініціали і прізвище)

Т. В. Абзалова
(ініціали і прізвище)

" / У " 2019р



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

№247 -н від 21.06 .2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0600000 Управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

3

(КПКВК МБ) 

0615061 810

(найменування відповідального виконавця)
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоровя населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед 
населення регіону.

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних 
асигнувань- 2091091.00 гривень,у тому числі загального фонду- 1867591.00 гривень та спеціального фонду- 223500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закон України «Про Державний бюджет України на 2019рік» 
№2629-VIII від 23.11.2018 року, рішення сесії міської ради «Про міський бюджет на 2019рію> №7-47/2018 від 20.12.2018 року, з змінами станом на 11.06.2019, Закон України «Про фізичну культуру і 
спорт «від 10.02.2000року№1453-ІІІ, Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 «Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів, 
організацій галузі фізичної культури і спорту, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів від 18.02.2014р. №6-18/2014р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою та спортом, надання оздоровчих послуг за місцем проживання та в місцях 
масового відпочинку, розвиток сільського спорту.

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоровя населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед 
населення регіону.

N з/п Завдання

1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

8. Напрями використання бюджетних коштів



N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 ■ 5

1 Розвиток фізичної культури та спорту 1867591,00 223500,00 2091091,00

Усього 1867591,00 223500.00 2091091.00

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

гривень

№з/п
Найменування місцевої/регіональної 

цільової програми та підпрограми
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 4 5 6 7 8
затрат

Кількість місцевих центрів «Спорт для всіх» од. мережа 1 1
Кількість фізкультурно-масових заходів,що проводяться од календарний план 60 60
Кількість штатних працівників «Спорт для всіх» осіб штатний розпис 16,50 16,50

продукту
Кількість людино-днів,проведення спортивно-масових люд-дні розрахунок 4 450 4 450

ефективності
Середні витрати на утримання одного «Спорт для всіх» грн. розрахунок 1 867 591,00 223 500 1 867 591,00
Середньомісячна зарплата одного штатного працівника грн. розрахунок 4 657,34 4 657,34
Середні витрати на проведення одного фізкультурно- 
спортивного заходу,що проводиться Центром «Спорт для 
всіх»

грн. розрахунок
31 126,52 31 126,52

Середні витрати на один людино-день фізкультурно- 
спортивного заходу,що проводиться Центром «Спорт для 
всіх»

грн. розрахунок
419,68 419,68

Я К О С Т І

Динаміка кількості населення регіону охопленого 
фізкультурно-спортивними заходами проведеними «Спорт 
для всіх» порівняно з минулим роком.

% розрахунок
108,30 108,30



Динаміка кількості фізкультурно-спортивних заходів %
проведеними «Спорт для всіх» порівняно з минулим роком.

Начальник управління освіти,молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвецької міської ради 

Начальник фінансового управління

" А " _2019р

М. П.



розрахунок
100 100

В.В.Колісник______
(ініціали і прізвище)

Т.В.Абзалова______
(ініціали і прізвище)


