
ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ІНФОРМАЦІЇ

НАКАЗ

04.10.2019 Дунаївці № 130-н

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм

Відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, 
Закону України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII «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(у 
редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 
1209 із змінами), рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 20 грудня 2018 
року № 7-47/2018 «Про затвердження міського бюджету на 2019 рік» із 
змінами станом на 19.09.2019р

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити паспорта бюджетних програм на 2019 рік Управління 

культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради по КТПКВКМБ :

виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецьюдуц

1011162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»

1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного

Начальник управління А.В.Бец



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
Дунасвецької міської ради
від О & ./О ,  2019 року № /З О "

та туризму 

/ /

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 1000000 Управління культури, інформації та туризму1 Дунасвецької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменувати бюджетної програші)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6955111.00 гривень,у тому числі загального фонду- 6485406.00 гривень та спеціального фонду- 469705.00 гривень

5. Підстави для виконати бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019рік» від 23.11.2018р. №2629-1111, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-УІ, Закон України 
"Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІ1, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ «Про культуру»; Рішення сесії Дунасвецької міської ради "Про 

затвердження міського бюджету на 2019 рік"№7-47/2018 від 20.12.2018 із змінами станом на 19.09.2019р.; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 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»

(КПКВК МБ) 

З 1011100

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

№з/п Ціль державної політики

Задоволення творчих потреб інтересів творчих дітей, ідг естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу



8. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді 6485406,00 469705,00 6955111,00

Усього 6485406,00 469705,00 6955111,00

10. Перелік місцевих/регіональиих 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 Од статут 1 1

в т. ч. дитяча школа мистецтв Од статут 1 1

Середнє число ставок-всього Од штатний розпис 73,18 73,18
Середнє число окладів керівних працівників Од штатний розпис 3,34 3,34

Середнє число окладів керівних народних колективів Од штатний розпис 3,5 3,50
Середнє число ставок педаг огічного персоналу од тарифікація 59,84 59,84

Середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу од штатний розпис 6,5 6,50
Кількість відділень од Протокол засідання педради 3 3

Кількість класів Од Розрахунок годин 42 42

Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього гри.. кошторис 6485406,00 469705,00 6955111,00

В т. ч. батьківська плата грі!.. Наказ про зарахування дітей 465925,00 465925,00



продукту
Середня кількість учнів, які отримують освіту' у школах естетичного 

виховання,-всього
осіб Наказ про зарахування дітей 544 544

Середня кількість учнів, які звільнені від плати за навчання осіб наказ по школі 186 186

ефективності

Чисельність учнів на одну педагогічну ставку’ осіб розрахунок 8 8

Кількість, діто-днів розрахунок 186 186
Витрати на навчання одною учня, який отримує освіту в школі естетичного

виховання
Грн. розрахунок 11921,70 863,43 12785,13

В т. ч. за рахунок батьківської плати грн Розрахунок 856,48 856,48

якості

Кількість днів відвідування учнями школи естетичного виховання Дні Журнал відвідувань 101184 101184

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

показника попереднього періоду

% розрахунок
104 104

Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі 
видатків на отримання освіти у школах естетичною виховання

% Розрахунок
7 7

Началькик управління культури,туризму та 
інформації Дунаєвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Дунасвецької міської ради 

Начальїпцс̂ фйгансового управління
:Ч

Бец Л.В.
(ініціали і прізвище)

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



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 та туризму
Дунасвецької міської ради
О ї.  'О .  2 0 19 ро к у  №  ' З О '  Н

ПАСПОРТ

1000000
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Управління культури, інформації та туризму Дунасвецької міської ради

(КПКВК

1010000
(найменування головного розпорядника)

Управління культури, інформації та туризму Дунасвецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1011162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 22500.00 гривень,у тому числі загального фонду- 22500.00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
конституція ^країни, оюожетнии пооекс України, закон України «про державний оюожет України на ги IV рік» вю гз. і і.гию р. кееоеу-т і, закон України «про культуру» вю іч .іг .ги ш  лк г / /о -  
VI, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № І060-ХП, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № І84І-ІІІ, Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ «Про культуру»;Рішення сесій 

Дунасвецької міської ради "Про призначення іменних стипендій для обдарованих дітей та молоді" №4-52/2019 від 19.04.2019р.№8-58/2019 від 19.09.2019, Рішення сесій Дунасвецької міської ради "Про 
внесення змін до міського бюджету на 2019рік"№18-52/2019 від 19.04.2019 та .Уві0-58/2019 від 19.09.2019; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 

та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №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

Соціальний захист обдарованих дітей та молоді

7. Мела бюджетної Забезпечення реалізації інших освітніх програм 
програми
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення виплати імених стипендій обдарованим дітям, відповідно до положення про іменну стипендію Дунасвецької міської ради для обдарованих дітей та молоді.



♦ ф
ін

«. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення виплати імених стипендій обдарованим дітям - учням 
Дунаевецької ДШМ

22500,00 22500,00

Усього 22500,00 22500,00

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

гривень

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

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної проірами

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

фонд Усього

1 2 4 5 6
Затрат

витрати загального фонду' на забезпечення виплати стипендії 
обдарованим дітям

грн. довідка на зміни 22500,00 22500,00

продукту
середня кількість обдарованих дітей, яким затверджені) виплату 
стипендії

од. рішення 5,00 5,00

Кількість виплат на одну дитину од. рішення 9,00 9,00
Ефективності

Щомісячні витрати на одного стипендіата
грн. розрахунок 500,00 500,00

Середні витрати на одну дитину
грн. розрахунок 4500,00 4500,00

Якості

Динаміка збільшення кількості обдарованих дітей у плановому 
періоді відповідно до фактичного показника попереднього 
періоду

%

^ — ■>

розрахунок
100,00 100,00

Начальник управління культури,туризму та 
інформації Дунаевецької міської ради

'ПОГОДЖЕНО:
>  •: М І С / , \
нансове управління Дунаевецької міської ради

\  -о . \  .ьвик фщансового управління

'і * НІ
р  /і 2019р.

Бец А.В.
(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.
(ініціали і прізвище)



ДУНЛЄВЕЦЬКЛ МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

вул. Гагаріка. 16 мДуназвш. Хмельницька область, 3.400, тел. факс(03$58) 31-2-03,Е-таї 
<3ишпійсс$\шаикгп« кодЄДРПОУ40216423

НАКАЗ

04 жовтня 2019 року Дунаївці № 347-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 

19.09.2019 року та розпорядження міського голови від 23.09.2019 року №373/2019-р 

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,

-0611010 Надання дошкільної освіти

-0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із 

позашкільної роботи з дітьми

-0611170 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

-0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти

-0615061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоровя населення 

“Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту
Дунаєвсцької міської ради

№ 347-н від 04.10.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0600000 Управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

2.

(КПКВК МБ) 

0610000

(найменування головного розпорядника) 

Управління освіти,молоді та спорту Дунасвецької міської ради

5

(КПКВК МБ) 

0611010 0910

(найменування відповідального виконавця) 

Надання дошкільної освіти

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

4. Обсяг оюджетних призначень/бюджетних
28972323.00 ітшвень.у тому числі загального фондуасигнувань- 27034110,00 гривень та спеціального фонду- 1938213.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджешої програми Конституція України,Бюджетний кодекс України, ЗаконУкраїни "Про дошкільну освіту1,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 № 7-47/2018 "Про 
затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 19.09.2019 року

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

№з/п Ціль 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 дітей



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
24731929,00 88700,00 24820629,00

2 Організація харчування в дошкільних закладах 2302181,00 1849513,00 4151694,00

Усього 27034110.00 1938213.00 28972323,00

10. Перелік міспевих/рсгіональних 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 дошкільних навчальних закладів од. мережа 24 24
Кількість груп од. розпорядження 56 56
Середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу (вихователі та музкерівники)

од. штатний
розпис,тарифікація 70,96 70,96

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

од. штатний
роз п и сдари ф і каці я 52,13 52,13

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний 7 7,00

Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний 120,66 120,66
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний 250,75 250,75

1 Іродукту

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

навчального року 1121,00 1121



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 24116,07 24116,07

Якості

Кількість днів відвідування од. дні роботи закладу 196 196

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

Заступник начальника управління освіти,молоді та 
Дунаєвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвецької міської ради 

І Іачальник фінансового управління

їлісь^ ; \
/  ' * л

019р

О.В.Самуник
(ініціали і прізвище)

Т.В.Абзалова
(ініціали і прізвище)



№ 347-н від 04.10.2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту
Дунасвецької міської ради

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

1 0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевог о бюджету на 2019 рік

Управління освіти,молоді та спорту Дунасвецької міської ради

(КПКВК МБ) 

2. 0610000

(найменування головного розпорядника) 

Управління освіти,молоді та спорту Дунасвецької міської ради

(КПКВК МБ) 

З 0611020

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

садком.інтсрнатом при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами__________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних
асигнувань-

(найменування бюджетної програми)

15287130.00 гривень.у тому числі загального фонду- 104555005,00 гривень та спеціального фонду- 10732125,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України.Бюджстний 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 19.09 .2019 року та розпорядження міського голови від 23.09.2019 року №373/2019-р

6 . 1 (ілі 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 осві ти 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 102643615,00 8404383,00 111047998,00

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

Усього 104555005.00 10732125,00 115287130,00

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

іривень

№з/п
І іайменування місцевої/регіональної 

цільової програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної проірами

N з/п 1 Іоказники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд
Спеціальний

фонд Усього

1 2 4 5 6 7 8
Затрат

Кількість закладів од. мережа 23 23
Кількість закладів 1 ступеня од мережа 2 2
Кількість закладів 1-2 ступеня од мережа 7 7
Кількість закладів 1-3 ступеня од мережа 14 14
Кількість класів од. розпорядження 245 245,00
Кількість класів шкіл 1 ступеня од мережа 2 2,00
Кількість класів шкіл 1-2ступеня од мережа 48 48,00
Кількість класів шкіл 1-3 ступеня од мережа 195 195,00
Середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагог ічного персоналу

од. штатний розпис,тарифікація
478,30 478,30

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

од. штатний розпис,тарифікація
110,25 110,25

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис,тарифікація 18,25 18,25
Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис,тарифікація 215,75 215,75
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис,тарифікація 822,55 822,55

Ефективності 0,00

Діто-дні відвідування ДНІВ розрахунково 612 389 612 389





№ 347-н від 04.10.2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту
Дунаєвецької міської ради

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевог о бюджету на 2019 рік

0600000 Управління освіти,молоді та спорту' Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0610000 Управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

(КІПСВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних ,  ...6297634.00 гоивень.у т о м у  числі загального фонду- 6273718.00 гривень та спеціального фонду- 23916.00 гривень
асигнувань-
5. Підстави для виконання бюджетної проірами Конституція У країни. Бюджетний кодекс України. ЗаконУкраїни "Про позашкільну освіту'.Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 
р.№992 Про затвердження бюджетних проірам і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р. "Про 
міський бюджет на 2019 рік" із змінами на 19.09.2019 року

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

№з/п Ціль державної політики

1 Створення умов для розвитку обдарованості дитини

7. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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 Будинку творчості школяра 3 764 758,00 2 412,00 3 767 170,00

2
Створення належних умов для діяльності працівників та 

функціонування Станції юних туристів
875 371,00 875 371,00

3
Створення належних умов для діяльності працівників та 

функціонування Станції юних натуралістів 1 633 589,00 9 504,00 1 643 093,00

2
Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 

для Будинку творчості школяра 12 000,00 12 000,00

Усього 6 273 718.00 23 916.00 6 297 634.00

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

гривень

№з/п
ІІайменування місцсвої/регіональної 

цільової п рої рами 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 закладів од. мережа 3 3
Середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис,тарифікація
33,70 33,70

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

од. штатний розпис,тарифікація
10,00 10,00

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис,тарифікація 0,00 0,00
Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис,тарифікація 9,00 9,00
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис,тарифікація 52,70 52,70
продукту



середньорічна кількість дітей,які отримують позашкільну осіб мережа 1791 1791
у т.ч.за напрямами діяльності гуртків,осіб осіб мережа
науково-технічним осіб мережа 75 75
художньо-естетичним осіб мережа 692 692
досл ід 11 и цько-сксп кри метал ьн и м осіб мережа 20 20
соціально-реабілітаційним осіб мережа 76 76
гуманітарним осіб мережа 70 70
сколого-натуралістичним осіб мережа 543 543
туристсько-краєзнавчим осіб мережа 285 285
військово-патріотичним осіб мережа ЗО зо

Ефективності

Ви трати на 1 дитину,яка отримує позашкільну освіту
грн. розрахунково 3436,84 3436,84

Я кост-і
Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою % розрахунково

_____  / _______________
53,60 53,60

Заступник начальника управління освіти,молоді та спорту 
Дунасвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

вс управління Дунасвецької міської ради 

і Яткк фінансового управління

т

о :-

О.В.Самуник
(ініціали і прізвище)

Т.В.Абзалова
(ініціали і прізвище)

____ 20І9р

Л'
-  // 

А- £/У

^ 4 0 2 3 ' ^
ка обл



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти.молоді та спорту 
ДунасвецькоІ міської ради 

№ 347-н віл 04.102019 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 0611170

(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних 
асигнувань-

0990

(КФКВК)

призначень/бюджетних

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти.молоді та спорту ДунасвецькоІ міської ради 

(найменування головного розпорядника)

Управління освіти.молоді та спорту' ДунасвецькоІ міської ради 

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

(найменування бюджетної програми)

984000,00 гривень.у тому числі загального фонду- 974000,00 гривень та спеціального фонду- 10000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної проірами Конституція України.Бюджетний кодекс України, ЗакоиУкраїни "Про місцеве самоврядування в Україні',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 міський бюджет на 2019 рік " із змінами на 19.09,2019 року

6 І (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної проірами

№з/п Ціль державної політики

1 Реалізація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мста бюджетної програми Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Надання психолого педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

8. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

3 Створення належних умов для діяльності працівників та 
функціонування інклюзивно-ресурсного центру 974000,00 974000,00

4 Придбання предметів довгострокового користування 10000,00 10000,00
Усього 974000.00 10000.00 984 000.00

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



№з/п І Іайменування місцевої/регіональної 
цільової програми та підпроірами загальний фонд спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

Из/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

1 2 4 5 6 7 8

1
Надання психолога педагогічної допомоги дітям з 
особливими освітніми потребами

Кількість закладів од. мережа 1 1
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу,за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. мережа
6,30 6,30

Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) _____ОД:_____ /  деоежа 7,13 7,13

Заступник начальника управління освіти.молоді та спорту 
Дунасвецької міської ради

ПОГЙ
і управління Дунасвецької міської ради

О.В.Самуник
(ініціали і прізвище)

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти.молоді та спорту 
Дунасвецької міської ради 

№ 347-н від 0410 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 0611162 0990

(КПКВК МБ) (КФКВК)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних 
асигнувавь-

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти.молоді та спорту Дунасвецької міської ради 

(найменування головного розпорядника)

Управління освіти.молоді та спорту Дунасвецької міської ради 

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

73000.00 гривень,} тому числі загального фонду- 73000.00 гривень та спеціального фонду- 0.00 іривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України.Бюджетний кодекс України, ЗаконУкраїни "Про місцеве самоврядування в Україпі’.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 19.04.2019 року X» 18- 
52 2019р "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік” із змінами на 19.09.2019 року

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

№з/п Ціль державної політики

і Реалізація інших програм та заходів у сфері освіти

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечити виплату іменних стипендій для 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

1 Забезпечити виплату іменних стипендій для обдарованих дітей та 
молоді 73000,00 0,00 73000,00

Усього 73000.00 0,00 73 000.00

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

Н я й м р и у в я и н о  м іг и р м п ї/п я Н п н я г ім т 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- 73000,00 0,00 73000,00

2020 роки

Усього 73000,00 0,00 73000,00

II. Результативні показники бюджетної програми

Из/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Заіальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 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 сесії міської ради 

№4-52/2019 17 17

в т.ч.кількість випускників обдарованих дітей яким 
поизначено стипендії

од. рішення сесії міської ради 
№4-52/2019

5 5

Продукту
Сума стипендії на одну дитину в місяць грн. рішення сесії міської ради 

№4-52/2019 500 500

Сума стипендії на одну дитину за січень-травень грн. рішення сесії міської ради 
№4-52/2019 2 500,0 2500,00

Сума стипендії на одного випускника за червень грн. рішення сесії міської ради 
№4-52/2019 500,0 500,0

Сума стипендії на одну дитину за вересень-грудень грн рішення сесії міської ради 
№£-58/2019

2 000,0 2 000,0

Заступник начальника управління освіти,молоді та спорту 
Дунасвецької міської ради

ПОІІ
: управління Дунасвецької міської ради 

нефінансового управління

М.'

Ь  /  1 ■чг /  

х  1 і
- і \  -  
11 \  -

II :

№ і 1

О.В.Самуник
(ініціали і прізвище)

Т.В.Абзалова
(ініціали і прізвище)



№347 -н від 04,10 .2019 току

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту
Дунасвецької міської ради

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' Дунасвецької міської ради

(К11КВК МБ) 

0610000

(найменування головного розпорядника) 

Управління освіт и,молоді та спорту Дунасвецької міської ради

(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 пп . ,
асигнуваш 2156591.00 гривень.у тому числі загальною фонду- 1867591,00 тивень та спеціальною фонду- 289000,00 іривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс У країни,Закон України «Про місцеве самоврядування в У країні»,Закон України «Про Державний бюджет України на 2019рік» 
№>2629-VIII від 23.11.2018 року, рішення сесії міської ради «Про міський бюджет на 2019рік» №7-47/2018 від 20.12.2018 року, з змінами станом на 19.09.2019, Закон України «Про фізичну культуру і 
спорт «від 10.02.2000року№1453-111. І Іаказ 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, І Іаказ 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 .1 (іді державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п 1 Ііль 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 289000,00 2156591,00

Усього 1867591.00 289000.00 2156591.00

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

гривень

№з/п
Найменування місцевої/регіональної 

цільової програми та підпрограми
загаїьний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/и Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний
фонд Усього

1 2 4 5 6 7 8
затрат

Кількість місцевих центрів «Спорі 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 4 450.00

ефективності
Середні витрати на утримання одного «Спорт для всіх» грн. розрахунок 1 867 591.00 289 000 2 156 591.00
Середньомісячна зарплата одного штатного працівника ірн. розрахунок 4 657,34 4 657.34
Середні витрати на проведення одного фізкультурно- 
спортивного заходу',що проводиться Центром «Спорт для 
всіх»

гри. 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

якості 0,00
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.

% розрахунок
100 100



ник начальника управління 
аєвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунасвецької міської ради

Начальник

М. П.



О.В.Самуник______
(ініціали і прізвище)

Т.В.Абзалова______
(ініціали і прізвище)



ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

04 жовтня 2019 р. Дунаївці №387/2019-р

Про втрату чинності паспорту 
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 19 вересня 
2019 року № 10-58/2019р «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік» 
та «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 
звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26.08.2014 р. №836 зі змінами:

Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми на 
2019 рік за КТПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я», затверджений розпорядженням Дунаєвецької міської ради 
№185/2019-р від 27 травня 2019 року «Про затвердження паспортів бюджетних 
програм»



ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

04 жовтня 2019 р. Дунаївці №  385/2019-р

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм

Відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. 
№ 02629-УШ, «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 19.09.2019р.

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

0110150 «Організаційне, інформаційно -  аналітичне та матеріально -  технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»; 

0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;

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

0116012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії»;

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 
господарства»;

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні 
послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням 
місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого



самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх 
виробництво»;

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих С.Яценко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

(у редак наказу МФУ від 29.12.2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради від 04.10 2019р № 385/2019-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунасвецька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунасвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КІІІСВК МБ) 

0110150 0111

(найменування відповідального виконавця)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),

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

гривень V тому ЧИСЛІ
4. Обсяг бюджетних іюизначень/бюджетних асигнувань- 17850779.0 . ' 17663454.0 гривень та спеціального фонду- 187 325,0 гривень

1 -------------  загального фонду- -------------

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. 
№ 2628-VI11, 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 .У» 7-47/2018 "Про затвердження 
міського бюджету на 2019 рік" із змінами станом на 19.09.2019 року____________________________________________________________________________________________ _

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

N з/п Цілі державної політики

1 2
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми : Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради 
8.3авдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 2

1
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її

створення), міської, селищної, сільської рад

9.Напрямки використання бюджегних коштів



(грн.)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
загальний фонд

спеціальний у тому числі бюджет 
фонд розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6

І
Створення належних умов для діяльності 

працівників та функціонування 
Лунасвеиької міської пали

17663454 187325 187325 17 850 779

Усього 17663454 187325 187325 17 850 779

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

Найменування місцевої/регіональної програми
загальний

фонд
снеціальни 

й фонд
Усього

1 2 3 4

Усього 0,00
11. Результативні показники бюджетної програми :

К од П оказник
Одиниця

виміру
Дж ерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13
О рганізаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у ризі ї ї  створення), м іської, селищної, 
сільської рад

Забезпечення виконання наданих 
законодавством повноважень

Затрат
кількість штатних одиниць од штатний розпис 81 81

Продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од книга реєстрації 5677 5677

кількість прийнятих нормативно-правових актів од звітність 1110 1110

Ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 

одного працівника од розрахунково 70 70

витрати на. утримання однієї штатної одиниці
тис.грн. розрахунково 218,07 218,07

Заступник міського голови зцитань діяльності виконавчих органів ради

іння

Яценко С.М

(ініціали і прізвище)

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



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 виконавчих органів ради від 04 .10.2019р. №  385/2019-[

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунаєвсцька міська рада

2.
(К11К13К МБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0113210 0111

(найменування відповідального виконавця) 
Організація та проведення громадських робіт

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-
___гривень,}- тому числі
27000.00 1 .------------ загального фоцду- 27000.00 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 Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2628- 
VIII, 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 № 7-47/2018 "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" із 
змінами станом на 19.09.2019 року

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

N з/п Цілі державної політики

1 2
1 Забезпечення проведення громадських робіт

7. Мета бюджетної програми : Організація та проведення громадських робіт 
8.3авдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 2 *
1 Організація та проведення громадських робіт

9.1 Іапрямки використання бю лжетних кош тів

N з/п
Напрями використання бюджетних

загальний фонд
.. « у тому числі бюджет спеціальним фонд Усього

КОШТІВ розвитку



1 2 3 4 5 6

1
Організація та проведення громадських 

робіт
27000.00 0 0 27000.00

Усього 27000.00 0 0 27000.00

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

Найменування місцевої/регіональної проірами
загальний

фонд
спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4
Програма організації громадських робіт на 2017-2020 роки 27000.00 27000.00

Усього 27000.00 27000.00
11. Результативні показники бюджетної програми :

К од П оказник
Одиниця
виміру Дж ерело інформації Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13

113210 О рганізація та проведення громадських 
_______________ Робіт_______________

Затрат
видатки на оплату праці на умовах 

громадських робіт
тис.грн. розрахунок 27 27

Продукту
кількість старостатів, які потребують 
працівників на громадських роботах

од розрахунок 3 3

кількість працівників зайнятих на умовах 
громадських робіт

од розрахунок 3 3

Ефективності
середні витрати на утримання одного 

працівника тис.грн. розрахунково 9.00 9.00

Заступник місьі 
органів ради

ПОГОДЖ1 
Начальник

рголови з питань діяльності виконавчих

.<*> /  \ . :• \ \  < \ 
і

Яценко С.М.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т В
(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 
04 10.2019р. № 385/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Д унагвецька м іська рада

2.

(КПКВК МБ) 

0110000 Д унасвецька м іська 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 призначснь/бюджстних асигнувань- І 447 100.0 і-ривень.у тому числі загального фонду- 1 447 100.0 гривень та спеціального фонду- 0.0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, 'Закон України "П ро місцеве самоврядування в У країн і",Закон  України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. №  2629-VIII, наказ М іністерства фінансів України від 
01.10.2010 року №  1147 "П ро зал вердженни Т иповою  переліку бюджет них програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управл іння", рішення сесії міської ради від 
20.12.2018 року №  7-47/2018р "П ро затвердження міського бюджету на 2019 р ік" зі змінами станом на 19.09.2019рік, П рограми соціального захисту населення Дунасвенької міської ради на 2018-2020 роки затвердженої 
ріш енням  32 позачергової сесії VII скликання від 22.12.2017 року №7-32/2017р. "П ро статус ветеранів війни, гарантії їх соціальгного захисту", "П ро соціальний та правовий захист військовослужбовців та член ів їх  сімей", 
"П ро  основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадин похилого віку в У країн і", "П ро статус і соціальний захист громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф и", "П ро основи 
соціальної захищеності інвалідів в У країні", "П ро  реабілітацію  інвалідів в У країні"

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

N з/п Ціль державної полі гики

1 2

1 Забезпечення надання допомоги найбільш вразливих верств населення

7. Мста 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.незахишеній верстві населення для захисту інтересів інвалідів та ветеранів,незахищених верств населення та інтеграції їх у суспільстві

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)



Забезпечення надання соціальних виплат населенню 1 447 100,0 1 447 100,0

Усього 1 447 100,0 0,0 1 447 100,0

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

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

1 2 2 3 4

Програма соціального захисту населення на 2018-2020 роки 1007100,00 1007100,00

Програма сприяння встановленню індивідуального опалення в багатоквартирних будинках
на 2019 рік

440000,00 440000,00

Усього 1447100,00 0,00 1447100,00

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 1007100,00 1007100,00

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 1004 1004

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

осіб розрахунок до кошторису 44 44

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

соціального захисту населення осіб розрахунок 1004 1004,00

Кількість власників квартир,які звернулись з заявами по допомогу з облаштування 
індивідуального опалення

осіб розрахунок 44 44,00

Ефективності

Середні витрати па одного громадянина,який звернувся по допомогу' відповідно до 
Програми з соціального захисту населення

грн. розрахунок 1003,09 1003,09

Середні втр ати  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 % розрахунок 78,00 78,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ПОГОДЖЕНО:/

Начальні

Яценко С.М

(підпис) (ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.

(підпис) (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 заступника міського голови з питань діяльност і виконавчих органів ради від 04.10.2019р. № 385/2019-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунасвецька міська рада

2.

(КПКВК МБ) 

0110000 Дунасвецька міська рала
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МГ>) 

0116012 0620

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності з виробництва,транспортування, постачання теплової енергії

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

„  „ _____ гривень.у тому числі загального „ „ ,
4 Обсяг бюджетних призначень/бюджел них асигнувань- 96 ЛІ0Р.00 .|КМ( ІЧ 0.0 гривень та спеціального фонду- 969000.00 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-УИІ Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-УПІ, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік", із змінами станом на 19.09.2019р.

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

N з/гі Ціль державної політики

1 2

1 Сприяння оптимізації системи опалення

,  Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення міста
7. Мета бюджетної програми '

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 2

1 Поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат

9. Напрями використання бюджетних коштів



А

(грн.)

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення діяльності з 

виробництва,транспортування, постачання 
теплової енергії

0,00 969000.00 969000.00

Усього 0,00 969000.00 969000.00

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

Найменування місцевоі/регіонагіьної програми загальний фонд
спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4

Програма оптимізації системи опалення в м.Дунаївці на 2019рік 0,00 969000.00 969000.00

Усього 0,00 969000.00 969000.00

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 проектів ,що потребують оптимізації 

теплових мереж
ОД

рішення сесії Дунаевсцької міської ради 
1-53/2019р від 14.05.2019

1,00 1,00

Продукту
Кількість проектів по оптимізації теплових 

мереж,що планується реалізувати в 
м.Дунаївці іго вул Франка Дендера

од.
рішсігня сесії Дунасвецької міської ради 

1-53/2019р. від 14.05.2019
1,00 1,00

Ефективності
витрати на реалізацію проекту грн. розрахунок 969000.00 969000.00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яценко С.М.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В

(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 віл 04 10.2019р. №  385/2019-р

ПАСПОРТ

1

2.
З

0100000 Дунасвецька міська рада
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік*

(КПКВК МБ) 

0110000 Дунасвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0116013 0620 'Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної проірами)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-
гривень.у тому числі загального

Лт О / У З О ч и
-------------  фонду-

9 300.0 гривень та спеціального фонду- 2 365 638,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджет ний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 р. №1875-1%' 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 19.09.2019р.

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

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 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

( г р н )

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 2365638,00 2374938,00

Усього 9300,00 2365638,00 2374938,00

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

Найменування місцевої/регіональної профами загальний фонд
спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4

П рофама реформування і розвитку ЖКГ Дунаевецької міської ради на 2017-2020роки 9300,00 2365638,00 2374938,00

Усього 9300,00 2365638,00 2374938,00

11. Результативні показники бюджетної профами :

Код Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13

________ Затрат
Кількість населених пунктів, які потребують 

реконструкції водогону
од розрахунок 1,00 1,00

Кількість експертиз на реконструкцію 
існуючих вуличних водопровідних мереж в 

м.Дунаївці Хмельницької області, що 
потрібно виготовити

од розрахунок 1,00 1,00

Кількіегь цистерн для асенізаційного 
автомобіля, які погребно придбати

од розрахунок 1,00 1,00

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

од розрахунок 1 1,00

Кількість ПКД на капітальний ремонт 
напірного каналізаційного колектора, що 

потрібно виготовити

од розрахунок 1,00 1,00

Кількість населених пунктів, які потребують 
ремонту водогону

од розрахунок 1,00 1,00

Продукту

Кількість ПКД на капітальний ремонт 
напірного каналізаційного колектора, що 

планують виготовити

од розрахунок 1,00 1,00

Кількість експертиз на реконструкцію 
існуючих вуличних водопровідних мереж в 

м.Дунаївці, що планують виготовити
од розрахунок 1,00 1,00

Кількість ПКД на реконструкцію водогону,то 
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 1 1,00



Ефективності 0,00
середня сума вартості ПКД на реконструкцію 

водогону
грн розрахунок 40000,00 40000,00

середня вартість ПКД на капітальний ремонт 
напірного каналізаційного колектора

грн розрахунок 16900,00 16900,00

середні витрати для придбання І цистерни для 
асенізаційного автомобіля

грн розрахунок 84138,00 84138,00

середня сума вартості експертизи 
проекту"Реконструкція існуючих вуличних 

водопровідних мереж в м.Дунаївці 
Хмельницької області"

грн розрахунок 31000,00 31000,00

середня вартість капітального ремонту 
водопроводу в с.Лисець

грн розрахунок 300000,00 300000,00

середня вартість робіт по проекту: 
Реконструкція ділянки напірного 

каналізаційного колектора по пров. 
Чсрвонопартизанському,вул.Робочій,вул.Шевч 

енка в м.Дунаївці Хмельницької області від 
КНС2 до перехрестя з вул.Гагаріна з 

улаштуванням нового гасильного колодязя і 
проведення реконструкції КНС2

грн розрахунок 1893600,00 1893600,00

середні витрати на оплату послуг за видачу 
сертифікату із середнім (СС2) наслідками по 

проекту "Реконструкція місцевої 
водопровідної мережі вул.Анатолія Римарчука, 

вул.Л.Українки, вул.О.Войцехівського, 
вул.Гагаріна, вул.Миру, вул.Я.Мудрого, 

вул.Садовій в с.Залісці Дунасвецькою району 
Хмельницької області"

грн розрахунок 9300,00 9300,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ЯцснкоС.М.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В

(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 04.10.2019р. № 385/2019-|

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.
(КПКВК МЬ) 

0110000 Дунаєвецька 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- 6 820 816.0 1 РИВСНЬ’У ,исл| б 133 159,0 гривень та спеціального фонду- 687 657,0 гривень
загального фонду- '  ----------- г

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 
2626-УШ , 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. 
№1875-1У. Рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 19.09.2019 рік

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 Організація благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюдже тної програми

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



9. Напрями використання бюджетних коштів
ї г о н .1

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)

5245807,00 515 417,0 5 761 224,00

Забезпечення утримання в 
належному технічному стані 

об'єктів дорожнього господарства
236050,00 236 050,00

Забезпечення функціонування 
громадської вбиральні 69586,00 172 240,0 241 826,00

Збереження та утримання на 
належному рівні зеленої зони 

населеного пункту та поліпшення 
його екологічних умов

581716,00 581 716,00

Усього 6133159,00 687 657,0 6 820 816,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми загаїьний фонд
спсціальни 

й фонд Усього

1 2 3 4

Програма реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства Дунаєвецької міської рази на 2017-2020 роки 6133159,00 687657,00 6 820 816,00

Усього 6133159,00 687657,00 6 820 816,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

К о д П о к а з н и к
О д и н и ц я

в и м ір у
Д ж е р е л о  і н ф о р м а ц і ї З а г а л ь н и й  ф о н д С п е ц і а л ь н и й  ф о н д У с ь о г о

1 2 3 4 13

Забезпечення утримання в належному 
технічному стані об 'єктів дорожнього 

господарства

затрат 0 ,0 0
К іл ь к іс т ь  м о т о г о д и н  н е о б х ід н и х  д л я  

у л а ш т у в а н н я  т р о т у а р ів
м а ш .г о д р о з р а х у н о к 3 8 112

К іл ь к іс т ь  л ю д и н о г о д и н  н е о б х ід н и х  д л я  

у л а ш т у в а н н я  т р о т у а р ів
л ю д .г о д р о з р а х у н о к 184 5 4 0



Кількість мотогодин необхідних для зимового 
утримання тротуарів

маш.год розрахунок 308 308

Кількість населених пунктів.шо погребують 
поточного ремонту містків оголовків та 

приямків

адміністрати
вно-тер.од

розрахунок 2 4

продукту

Кількість мотогодин що плануються для 
улаштування тротуарів маш.год розрахунок 38 112

Кількість людиногодин що плануються для 
улаштування тротуарів люд.год розрахунок 184 540

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 2 4

ефективності

середня вартість 1 машиногодини для 
улаштування тротуарів

гри розрахунок 323,86 323,86

Вартість 1 людиногодини 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 120,59 122,79

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

затрат
Кількість старостатів, що потребують 

прибиральників на умовах ЦГТХ
тер.од розрахунок 21 21

Видатки на виконання проектів громадського 
бю дж ету, 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 264623 264623

Здійснення вивозу ТВП, мулу що потрібно 
провести м.куб розрахунок 7588 7588

Проведення побілки бордюр, що потребується м.пог. розрахунок 1439 4270

Кількість ставків та парків що потребують 
проведення охорони

од розрахунок 2 2

Кількість обектів (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 9 26



Кількість мотогодин для обрізки дерев та 
кушів

маш.год розрахунок 203 564

Кількість людиногодин для обрізки дерев та 
кущів люд.год розрахунок 758 2108

Кількість населених пунктів, що потребують 
облаштування громадських криниць од розрахунок 13 26

Кількість населених пунктів, що потребують 
придбання цембрин для облаштування 

гпомалських кпининь
од розрахунок 0 9 9

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

Кількість населених пунктів, шо потребують 
встановлення лавочок

од розрахунок 1 1

Кількість населених пунктів, що потребують 
облаштування автобусних зупинок од розрахунок 3 5 10

Кількість сміттєвих майданчиків, що 
потребують облаштування

од розрахунок 2 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 ремонт\г 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,шо потребують утримання 
за рахунок фінансової підтримки од розрахунок 22 22

Кількість населених пунктів,що потребуют ь 
виготовлення ПКД на капітальний ремонт 

вуличною освітлення
тер.од розрахунок 8 8

Кількість автобусних зупинок, шо потребують 
облаштування бруківкою

од розрахунок 2 2

продукту
Кількість старостатів, що потребують 

прибиральників на умовах ЦПХ тер.од розрахунок 21 21

Кількість проектів громадського бюджету 
(бюджет участі), які затверджені од Положення 10 6,00 10

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

Кількість кВт/год електроенергії для 
вуличного освітлення,що планується 

викопиетати
кВт/год розрахунок 264623 264623

Здійснення вивозу ТВП, мулу що планується 
провести

куб розрахунок 7588 7588

Проведення побілки бордюр, що планується м.пог. розрахунок 1439 4270

Кількість ставків та парків що планується 
надавати послуги з охорони од розрахунок 2 2



Кількість обектів( новорічних ялинок) які 
планують охороняти од розрахунок і 1

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

Кількість бездомних тварин, що планують 
віпловити

од розрахунок 180 180

Кількість населених пунктів що планують 
ліквідацію стихійних сміттєзвалищ

од розрахунок 9 26

Кількість мотогодин що планують для обрізки 
дерев та кущів

маш.год розрахунок 203 203,00

Кількість людиногодин що планують для 
обрізки дерев та кущів

люд.год розрахунок 758 2108,00

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

Кількість населених пунктів, що планують 
облаштування громадських криниць

од розрахунок 13 26,00

Кількість населених пунктів, що планують 
придбання цембрин для облаштування 

громадських криниць
од розрахунок 0 9 9,00

Кількість населених пунктів, що планують 
облаштування автобусних зупинок

од розрахунок 3 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 2 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 
фінансуватиза рахунок фінансової підтримки

од розрахунок 22 22,00

Кількість вулиць,що планують виготовити 
П К Д з капітального ремонту вуличного 

освітлення
од розрахунок 0 13 13

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 3,05 3,05

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

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

Середні витрати на охолону парку .ставка тис. грн розрахунок 39,81 39,81
Вартість послуги по охороні 1 новорічної 

ялинки
тис.грн розрахунок 17,021 17,02

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 
сміттєзвалища в 1 населеному пункті

тис.грн розрахунок 11,73 11,75

Середня вартість 1 мотогодини для обрізки 
дерев та кушів

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 4,26 4,44

Середня вартість придбання 1 цембрини для 
громадської криниці

тис.грн розрахунок 0 6,20 6,20

Середня вартість капітального ремонту 
вуличного освітлення тис.грн розрахунок 0 150,00 150,00

середня вартість облаштування 1 автобусної 
зупинки

тис.грн розрахунок 7,60 15,20 12,80

Вартість облаштування 1 сміттєвого 
майданчика

тис.ірн розрахунок 82,65 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 однієї матриці тис.грн розрахунок 13,20 ЇЗДО
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 2,06 2,06

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 газонів

люд.год розрахунок 3660 3660,00

Кількість мотогодин що потрібно використати 
для улаштування квітників газонів

маш.год розрахунок 260 260,00

продукту
Придбання декоративних насаджень та догляд 

за ними,що плануєтьсяздійснити
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

ефективності
Витрати на придбання декоративних 

насаджень та догляд за ними
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 1 1,00 2,00

продукту
кількість громадських вбиралень, шо 

планується обслуговувати
од розрахунок 1 1,00 2,00

ефективності
середні витрати на обслуговування однієї 

громадської вбиральні тис.грн розрахунок 69,586 172,24 120,91

Яценко С.М.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т В
(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 
04.10.2019р. №385/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.
(КПКІЗКМБ)

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КІІК13К МБ) 

0116071 0640

(найменування відповідального виконавця)
Відшкодування різниці між розміром цінина житлово-комунальні послуги, шо 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- 2 933 385,0 гривень,у тому числі загального фонду- 2 933 385,0 гривень та спеціального фонду- 0̂ 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-У1І1 Закон України 
«Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-У111, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 
рік"із змінами станом на 19.09.2019 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 - комунальнот 
господарства

293385,00 2933385,00

Усього 2933385,00 2933385,00

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 Дунасвсцької міської ради на 2017-2020роки 2933385,00 2933385,00

Усього 2933385,00 2933385,00
11. Результативні показники бюджетної програми :

Код Показник Одиниця
в и м ір у

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
__________________ З а т р а т __________________

Кількість підприємств , які потребують 
відшкодування з міського бюджету різниці 

між затвердженими тарифами та фактичною 
собівартістю послуги

од 2 2

П р о д у к т у

Кількість підприємств , яким планується 
надання трансферту

од 2 2

Е ф е к т и в н о с т і
Сума різниці в тарифах, шо планується 

відшкодувати
тис. грн. розрахунок 2933,39 2933,39

Я к о с т і
відсоток відшкодованої різниці в тарифах до 

нарахованої по КІГМіськводоканал"
% розрахунок 77,84 77,84

виргОток відшкодованої різниці в тарифах до 
/  ^нарахованої по КГГТеплових мереж" % розрахунок Л  62,80 62,80

Заступим ̂ міського голови з питань діяльності виконавчих 
органі^рйдй

К* \|
1І ач ад ь Ник фїн а̂Дсо во го управління

^  • _ 2 0 ___ р

Яцснко С.М.

(ініціали і прізвище)

Абзатова Т.В.
(підрмс) (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 г олови з питань діяльності виконавчих органів ради від 04.10.2019р. № 385/2019-р. 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3 0117461 0470
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктуриза рахунок 
коштів місцевого бюджету

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5 786 197,0 гРивень>У ™м- ШСЛІ 5 780 097,0 гривень та спеціального Фонду- 6 100,0 гривень
г загального шонду-

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. №  
2629-УІП, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 19.09.2019 року

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

N з/п Ціль державної політики

1 2
1 Створення економічних умов для розвитку дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструкту ри автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 2
1 Забезпечення утримання в належному технічному стані обектів дорожнього господарства
2 Проведення поточного ремонту обектів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
загальний фонд спеціальний фонд Усього



1 2 3 4 5
Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури

5780097,0 6 100,0 5 786 197,0

Усього 5780097,0 6 100,0 5 786 197,0

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

К од П оказник
Одиниця

виміру
Дж ерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 13
Забезпечення утримання в належному 
технічному стані обектів дорожнього 

господарства

Затрат
Кількість піску, що необхідно придбати для 

виготовлення посилкової суміші т розрахунок 589 589

Кількість солі, що необхідно придбати для 
виготовлення посилкової суміші т розрахунок 70 70

Протяжність проїжджої частини яку потрібно 
очистити від снігу та льоду механізованим 

способом
км. розрахунок 631,35 631,35

протяжність вулиць які потрібно посипати 
протиожеледним матеріалом механізованим 

способом
м.кв розрахунок 1625746 1625746

кількість піщано-соляної суміші яку потрібно 
приготувати

т розрахунок 2150 2150

кількість посилкових матеріалів які потрібно 
навантажити на ТЗ механізованим способом

т розрахунок 2150 2150

кількість знаків які потрібно встановити шт розрахунок 20 20

протяжність дороги яку потрібно помити км розрахунок 3 3

протяжність вулиці на яку потрібно нанести 
розмітку км розрахунок 3 3



кількість мумки яку потрібно перевезти т розрахунок 2,6 2,6

продукту

Кількість піску, що планують для 
виготовлення посилкової суміші т розрахунок 589 589

Кількість солі, що планують для виготовлення 
посилкової суміші т розрахунок 70 70

Протяжність проїжджої частини яку планують 
очистити від снігу та льоду механізованим 

способом
км. розрахунок 631,35 631,35

протяжність вулиць які планують посипати 
протиожеледним матеріалом механізованим 

способом
м.кв розрахунок 1625746 1625746

кількість піщано-соляної суміші яку планують 
приготувати т розрахунок 2150 2150

кількість посилкових матеріалів які планують 
навантажити на ТЗ механізованим способом т розрахунок 2150 2150

кількість знаків які планують встановити шт розрахунок 20 20

протяжність дороги яку планують помити км розрахунок 3 3

протяжність вулиці на яку планують нанести 
розмітку км розрахунок 3 3

кількість мучки яку планують перевезти т розрахунок 2,6 2,6

ефективності

Середня вартість 1 тонни піску, що планують 
закупити для виготовлення посилкової суміші грн розрахунок 180 180

Середня вартість 1 тонни солі, що планують 
закупити для виготовлення посилкової суміші грн розрахунок 2000 2000

Середні витрати на очищення 1 кв/м проїзної 
частини від снігу' механізованим способом км розрахунок 612,42 612,42

Середня вартість 1м2 посипання вулиць 
протиожеледним матеріалом механізованим 

способом
грн розрахунок 299,8 299,8

Середня вартість 1 т. піщано-соляної суміші 
яку планують приготувати грн розрахунок 128,2 128,2

середня вартість 1 знака якого планують 
_________________встановити_________________

грн розрахунок 1803,9 1803,9

середня вартість 1 км дороги яку планують 
помити

грн розрахунок 12411 12411

середня вартість 1 км вулиці на яку планують 
нанести розмітку грн розрахунок 13491,7 13491,7

середня вартість перевезення 1 т  мучки тис.грн розрахунок 76,709 76,709

Проведення поточного ремонту об'єктів 
трап спор гної інфраструктури

затрат



площа автомобільних доріг населених пунктів 
громади, які потребують поточного ремонту кв.м розрахунок 51000 51000

кількість вулиць, які потребують поточного 
ремонту доріг м.Дунаївці

шт розрахунок 13 13

продукту
площа автомобільних доріг населених пунктів 

громади що планується відремонтувати кв.м розрахунок 51000 51000

кількість вулиць, які плануються провести 
поточний ремонт доріг в м.Дунаївці шт розрахунок 13 13

ефективності

середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту 
вулично - дорожньої мережі населених пунктів 

громади
грн розрахунок 68,62 68,62

середня вартість поточного ремонту дороги на 
1 вулиці в м.Дунаївці

грн розрахунок 42857,14 42857,14

Проведення капітальною ремонту об’єктів 
транспортної інфраструктури

затрат

кількість неселених пунктів,шо потребують 
виготовлення ПКД на капітальний ремонт 

покриття
тер.од. розрахунок 0 1,00 1

кількість неселених пунктів,що потребують 
експертизи капітального ремонту покриття

тер.од. розрахунок 0 1,00 1

продукту
кількість вулиць,що планують виготовити 

ПКД з капітального ремонту покриття 
(м.Дунаївці вул.Пилипа Орлика)

шт розрахунок 0 1,00 1

кількість вулиць,що планують здійснити 
експертизу капітального ремонту покриття

шт розрахунок 0 1,00 1

ефективності

середня вартість виготовлення ПКД на 
капітальний ремонт покриття на 1 вулицю

тис.грн розрахунок 0 2,80 2,8

середня вартість експертизи на капітальний 
ремонт покритгя на 1 вулицю

тис.грн розрахунок 0 3,30 3,3

(підпис) (ініціали і прізвище)


