
ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

05 серпня 2019 р. Дунаївці № 318/2019-р

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм

Керуючись розпорядженням № 118-В від 31 липня 2019 року «Про 
надання відпустки», відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного 
кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 
рік» від 23.11.2018р. № 2629-УІН, «Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення сесії 
міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського 
бюджету на 2019 рік" із змінами станом на 24.07.2019р.

Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм Дунаєвецької 
міської ради на 2019 рік за ТПКВКМБ :

0112111 «Первинна медична допомога населенню,що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово- 
комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися 
рішенням місцевого органі виконавої влади та органу місцевого 
самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх 
виробництво»;

0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій»;

0117650 «Проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки чи права 
на неї».

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради



>

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження заступника міського голови з питань діяльності органів виконавчої влади від 
05.08.2019р. №318/2019-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) 

0112111 0726
(найменування відповідального виконавця)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
гривень,у тому числі загального

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 719 352 фШ{ду 2 447 552 гривень та спеціального фонду- 271 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2626-VIII, 
рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018 "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 24.07.2019 року" Положення про Центр первинної 
медичної(медико-санітарної) допомоги, наказ МФУта МОЗ від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів в галузі "Охорони здоров"я."_____________ _________________________________________________________________________________________
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Цілі державної політики

1 2
1 Реалізація заходів, спрямованих на покращення здоров"я населення

7. Мета бюджетної програми : Зміцнення та поліпшення здоров"я населення забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8.Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання
1 2

1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9.Напрямки використання бюджетних коштів



у

N з/п Напрями використання бюджетних загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет Усього
1 2 3 4 5 6

1
Виконання заходів програми фінансової 

підтримки КНП "Дунаєвецький центр 
ПМСД" на 2018-2019 роки

1 867 552 271 800 271 800 2 139 352

2

Виконання заходів програми медико- 
соціальне забезпечення пільгових та 

соціально незахищених верств населення 
ДМР на 2018-2019 роки

580000 580 000

Усього 2 447 552 271 800 271 800 2 719 352

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
_________________________________________________________________ ______________ ______________ ______ __________________ (фн.)

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

Програма фінансової підтримки КНП "Дунаєвецький центр ПМСД" на 2018-2019 роки 1867552 271800 2139352

Програма медико-соціальне забезпечення пільгових та соціально незахищених верств 
населення ДМР на 2018-2019 роки

580000 580000

Усього 2447552 271800 2719352

11. Результативні показники бюджетної програми :

Код Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13
Затрат

кількість підприємств, що потребує 
фінансової підтримки

од мережа 1 1

кількість штатних посад од штатний розпис 248 248
в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу

од штатний розпис 51 51

видатки на забезпечення пільговими 
медикаментами

тис.грн.
план використання бюджетних 

коштів
930,0 930,0

Продукту
сума фінансової підтримки тис.грн. план використання бюджетних 1 867,6 271,8 2 139,4

кількість пролікованих хворих тис.чол форма №20 90,9 90,9
кількість хворих, яким будуть надані пільгові 

медикаменти осіб розрахунково 12 107 12 107

Ефективність
кількість прикріпленого населення на 1 
лікаря, який надає первинну допомогу од розрахунково 1206 1206

сепелня кількість вілвілувань на 1 лікапя тис.грн. розрахунково 4356 4356
видатки для забезпечення пільговими 

медикаментами одного хворого грн. розрахунково 77 2

Якості



забезпечення повноти охоплення 
профілактичними щепленнями % статистичні дані рейтингових 

досліджень

95 95

динаміка виявлених візуальних форм 
онкозахворювань в занедбаних стадіях

% 9Д 9,1

Заступник міського голови з питань діяльності органів 
виконавчої влади

ПОГОДЖЕНО:
/ V "  ’ н і с ;

Начальник фінансового управління

ЛІК



)
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради від 
05.08.2019р. №318/2019р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.

(КПКВК МБ) 

0110000 Дунасвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0113242 1090

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 547 100,0 гривень.у тому числі загального фонду- І 547 100.0 гривень та спеціального фонду- 0,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в У країні",Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-УІІІ, наказ Міністерства фінансів України від 
01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сесії міської ради від
20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 24.07.2019рік, Програми соціального захисту населення Дунасвецької міської ради на 2018-2020 роки затвердженої 
рішенням 32 позачергової сесії VII скликання від 22.12.2017 року №7-32/2017р. "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальгного захисту", "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, 
"Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні"_______________________________________________________________________________________________________________________________
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

1 2

1 Забезпечення надання допомоги найбільш вразливих верств населення

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання матеріальної допомоги, інших видів соціальної підтримки різних категорій жителів територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 2

1 Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці,незахищеній верстві населення для захисту інтересів інвалідів та ветеранів,незахищених верств населення та інтеграції їх у суспільстві

9. Напрями використання бюджетних коштів
(грн.)

1 ■ 2 4 5



і І

Забезпечення надання соціальних виплат населенню 1 547 100,0 1 547 100,0

Усього 1 547 100,0 0,0 1 547 100,0

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

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 2 3 4

Програма соціального захисту населення на 2018-2020 роки 1107100,00 1107100,00
Програма сприяння встановленню індивідуального опалення в багатоквартирних будинках

на 2019 рік
440000,00 440000,00

Усього 1547100,00 0,00 1547100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Код Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 13
Затрат

Кількість коштів виділених на надання допомоги відповідно до Програми з 
соціального захисту населення на 2018-2020 роки

грн. розрахунок до кошторису 1107100,00 1107100,00

Кількість коштів виділених на допомоги по облаштуванню індивідуального опалення грн. розрахунок до кошторису 440000,00 440000,00
в т.ч. обов'язкова сплата податків до бюджету з допомоги по облаштуванню 

індивідуального опалення,яка надається власникам квартир
грн. розрахунок до кошторису 60000,00 60000,00

Кількість громадян,які мають отримати допомогу відповідно до Програми з 
соціального захисту населення на 2018-2020 роки

осіб розрахунок до кошторису 1104 1104

Кількість власників квартир,які мають отримати допомогу по облаштуванню 
індивідуального опалення

осіб розрахунок до кошторису 38 38

Продукту
Кількість громадян які звернулись з заявами по допомогу відповідно до Програми з 

соціального захисту населення осіб розрахунок 1104 1104,00

Кількість власників квартир,які звернулись з заявами по допомогу з облаштування 
індивідуального опалення осіб розрахунок 38 38,00

Ефективності

Середні витрати на одного громадянина,який звернувся по допомогу відповідно до 
Програми з соціального захисту населення грн. розрахунок 1002,81 1002,81

Середні витрати на одного власника квартири,який звернувся по допомогу по 
встановленню індивідуального опалення грн. розрахунок 10000,00 10000,00

Якості
Динаміка отримувачів допомоги в порівнянні з попереднім роком % розр^унок 85,00 85,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Л  [і / /  /  / 1 /  С / ' ЯценкоС.М
(пЇ7Ггтст^\Т/ /  (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО: /

Начальник фінансового управління Абзалова ТВ.

2 ( / 7 р

(підпис) (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 заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради від
05.08.2019 №318/2019-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- 1 617 385.0 гривень,у тому числі загального фонду- 1 617 385,0 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-УІН Закон України 
«Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-УІ1І, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 
рік"із змінами станом на 24.07.2019 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

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



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

1617385,00 1617385,00

Усього 1617385,00 1617385,00

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 Дунаевецької міської ради на 2017-2020роки 1617385,00 1617385,00

Усього 1617385,00 1617385,00
11. Результативні показники бюджетної програми :

Код Показник Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затпат

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
тис.грн. розрахунок 1617,40 1617,40

Якості
відсоток відшкодованої різниці в тарифах до 

нарахованої % розрахунок /  58,50 58,50

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих [І /  Яценко С.М.

П0ГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Абзалова Т.В.

" /'ЯГ" /7 /  20/̂ р
(підпис)/ (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради від 
05.08.2019 № 318/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунасвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0117363 0490

(найменування відповідального виконавця)
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів щодо соціально - економічного розвитку
окремих територій

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4 846 035,0 гривень,у тому числі загального фонду- 0.0 гривень та спеціального фонду- 4 846 035,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Мінрегіону України від 26.07.2018 року №187 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",із змінами станом на 24.07.2019 
року.________________________
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

1 2

1 Соціально - економічний розвиток окремих територій

7. Мета бюджетної програми Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 2

1 Залучення інвестицій для реалізації проектів розвитку окремих територій



> >
9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

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

1 2 3 4 5

1 Виконання інвестиційних проектів 4846035,00 4846035,00

Усього 4846035,00 4846035,00

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 4846035,00 4846035,00

Усього 4846035,00 4846035,00

11. Результативні показники бюджетної програми :
тис.грн.

Код Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13
Затрат

Кількість проектів що потребують проведення 
капітального ремонту тротуару по 

вул.Могилівській в.Дунаївці Хмельницької 
області

од ПІШУ №423 від 13.06.2018 1,00 1,00

Кількість проектів що потребують проведення 
капітального ремонту покриття вулиці 

Ватутіна в м.Дунаївці Хмельницької області
од ПКМУ № 423 від 13.06.2018,розпорядження 

КМУ№ 500-р від 10.07.2019 року 1,00 1,00

Кількість проектів, що потребують 
реконструкції очисних споруд напірного 

колектора в м.Дунаївці (II черга)
од

розпорядження КМУ від 05.06.2019 року № 
365-р. 1,00 1,00

Кількість проектів що потребують проведення 
капітального ремонту вуличного освітлення

од ПКМУ № 423 від 13.06.2018 1,00 1,00

Продукту





ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради від
05.08.2019 №> 31872019р.

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0117650 0490 Проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5 500,0 гривень.у тому числі загального фонду- гривень та спеціального фонду- 5 500.0 гпивень

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-УІП, 
рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 24.07.2019 рік

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

1 2

1 Створення заходів з землеустрою

7. Мета бюджетної програми Визначення вартості об"єкта
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 2
1 Забезпечення проведення експерно-грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

9. Напрями використання бюджетних коштів



N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Проведення експерно-грошової 

оцінки земельної ділянки чи права 
на неї

5 500,0 5 500,00

Усього 5 500,0 5 500,00

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

Усього

1. Результативні показники бюджетної програми :

Код Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13

0117650
Проведення експерно-грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї

затрат
Кількість земельних ділянок,що потребують 
проведення експортних грошових оцінок ,які 

готуються до продажу
од. розрахунок 3 3

продукту
Кількість земельних ділянок, які заплановано 

до продажу од. розрахунок 3 3

ефективності
середні витрати з експертної грошової оцінки 

1-ї земельної ділянки,яка готується до
__________________ продажу_________________

грн. розрахунок 1833,30 1833,30

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

і̂ 2 р

Яценко С.М.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т В
(ініціали і прізвище)



Д}"НА€ ВЕІДЬКА МІС ЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

вул Гагаріна. І6 мДунаі&ш Хмельницька область, 52-00. тел факс(03$5$> 31-2-03ГЕ-таї 
й ш в » зкоэ-ша5«кг п «  кез ЄДРПОУ-ОТ 16423

НАКАЗ

06 серпня 2019 року Дунаївці № 277-н

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм

Відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, 

Закону України від 23 листопада 2018 року № 2626-УІІІ «Про Державний бюджет України 

на 2019 рік» та «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 

звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 

серпня 2014 року № 836, рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 20 грудня 2018 року 

№ 7-47/2018 “Про затвердження міського бюджету на 2019 рік” із змінами станом на 

24.07.2019 року 

НАКАЗУЮ:
Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2019 рік Управління 

освіти, молоді та спорту за ТПКВКМБ:

-0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами,

-0617363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій.



І
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

№277-н від 06.08.2019 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)

З 0617363

(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних 
асигнувань-

ПАСПОРТ

0490

(КФКВК)

гіризначень/бюджетних 3839310,00

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 

(найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

(найменування бюджетної програми)

гривень.у тому числі загального фонду- 0.00 гривень та спеціального фонду- 3839310,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція У країни. Бюджетний кодекс України, ЗаконУкраїни "І Іро місцеве самоврядування в Україні ".Наказ Міністерства фінансів від 27.07.2011 
року №945 Про затвердження примірного переліку результативних показників місцевих бюджетів за видатками що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, рішення сесії міської ради від 
20.12.2018 року № 7-47/2018р "І Іро затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 24.07.2019 року

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

№з/п 11,іль державної політиким
1 Соціально-економічний розвиток окремих територій

7. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п 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 Залісецького НВК ЗОШ 1-2 
ст.-ДНЗ в с.Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області

1510670,00 1510670,00

2
Проведення капітального ремонту будівлі Чаньківського ДНЗ 
"Сонечко"в с.Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області

616640,00 616640,00

3 Проведення капітального ремонту будівлі Зеленченської ЗОНІ 1-2 ст. 
Дунаєвецького району Хмельницької області

897000,00 897000,00

4 Проведення капітального ремонту будівлі Нестеровецької ЗОШ 1-3 ст. 
Дунаєвецького району Хмельницької області

815000,00 815000,00

Усього 3839310,00 3839310,00

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 обєктів що потребують капітального ремонту одиниць обстеження будівлі 4 4

Продукту___________________

Капітальний ремонт будівлі Залісецького НВК ЗОШ 1-2 ст.- 
ДНЗ

одиниць розпорядження КМУ від
07.11.2018 р №867- 

р.розпорядження КМУ від
05.06.2019 р№365-р

1 1

Капітальний ремонт будівлі Чаньківського ДНЗ "Сонечко"

одиниць розпорядження КМУ від
07.11.2018 р №867-

р,розпорядження КМУ від
05.06.2019 р№365-р

1 1

Капітальний ремонт будівлі Зеленченської ЗОШ 1-2 ст.

одиниць розпорядження КМУ від 
10.07.2019 р№500-р 1 1

Капітальний ремонт будівлі Нестеровецької ЗОШ 1-3 ст.

одиниць розпорядження КМУ від 
10.07.2019р №500-р 1 1

Ефективності
Вартість капітального ремонту будівлі Залісецького НВК 
ЗОШ 1-2 ст.ДНЗ

тис.грн. проектнокошторисно-
документація 1510,67 1 510,67



— ------------------------------------------------------- --------------------
Вартість капітального ремонту будівлі Чаньківського ДНЗ 
"Сонечко"

тис.грн. проекти о-кошторисно- 
документація 616,64 616,64

Вартість капітального ремонту будівлі Зеленченської ЗОШ 1- 
2 ст.

тис.грн. проекти о-кошторисно- 
документація 897,00 897,00

Вартість капітального ремонту будівлі Нестеровецької ЗОШ 
1-3 ст.

тис.грн. проекти о-кошторисно- 
документація 815,00 815,00

Заступник начальника управління освіти.молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвецької міської ради 

Начатьник фінансового управління

' Ч  _2019р

О.В.Самуник
(ініціали і прізвище)

Т.В.Абзалова
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти.молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

№ 277-н від 06.08.2019 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

2.
(КПКВК МБ) 

0610000

(найменування головного розпорядника) 

Управління освіти.молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) 

0611020

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

садком.інтернатом при школі ̂ спеціалізованими школами.ліцеями.і імназіями.колегіумами_______________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних 
асигнувань-

113693655,00 гривень,у тому числі загального фонду- 103155830,00 гривень та спеціального фонду- 10537825,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України.Бюджетний кодекс України. ЗаконУкраїни "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 галузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про 
затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 24.07 .2019 року.

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

№з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання якісних освітніх послуг навчальними закладами відповідно до запитів та потреб населення громади

7. Мета бюджетної 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 101244440,00 8210083,00 109454523,00

2 Організація харчування в загальноосвітніх закладах 1911390,00 2327742,00 4239132,00
Усього 103155830,00 10537825,00 113693655,00

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

І 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 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. штатний розпис,тарифікація
489,00 489,00

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

од. штатний розпис.тарифікація
111,75 111,75

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис,тарифікація 19,25 19,25
Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис,тарифікація 220,25 220,25
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис,тарифікація 840,25 840.25

Ефективності 0,00

Діто-дні відвідування днів розрахунково 612 389 612 389




