
ДУНАСВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

23 грудня 2019 року Дунаївці № 475-м

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм

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

Закону України від 23 листопада 2018 року № 2626-V111 «11 ро 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 Дунасвецької міської ради від 20 грудня 2018 року 

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

20.12.2019 року

Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми на 2019 рік Управління 

освіти, молоді та спорту за ТІ ІКВКМБ:

-0611010 Надання дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

Начальник управління І .А .Ісак ова



затверджі/і ю
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

№ 475-н від 23.12,2019 року
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0600000 

(КІІКВК МІ.) 

0610000 

ІКІІКВК МЬ) 

0611010 

(КПКВК МБ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти.молоді та спорту Дунаєвецької міської рант 

(найменування головного розпорядника) 

Управління освіти.молоді та спорту Дунаєвецької міської ради 

(найменування відповідального виконавця)

0910 1 Іадання дошкільної осиі ги

(КФ1СВК) (найменування бюджет ної програми)

4. Обсяі бюджетних 
асигнукань-

н р и і 11 а ч єн ь /бюджет н и х 28201323.00 гривень.у тому числі загалі.ноіо фонду- 2о2оЗ 1 10.00 гривень іа спеціального фонду- 1938213.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція У країни.Бюджетний кодекс України. ЗаконУкраїни "1 Іро дошкільну освіту'.Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 
р.№992 1 іро затвердження бюджетних програм і результат інших показників їх виконання для місцевих бюджет і в у і алу ті "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.201 8 року № 7-47/2018 ’ 1 Іро 
затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 20.12.2019 року

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

№з/'п 1 ( І Л І .  державної політики

1 Забезпечення рівного доступу до дошкільної пені і и

7. VIста бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної прої рами

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 л 4 5

1
Створення належних умов для діяльності працівників та 

функціонування дошкільних закладів
24271929,00 88700.00 24360629,00

2 Організація харчування в дошкільних закладах 1991181,00 1849513,00 3840694,00

Усього 26263110,00 1938213,00 28201323,00

10. Перелік місцсвих/регіональиих програм, що виконуються \ складі бюджетної програми

__________________________________________________________________________________________________гривень

№з/п
Найменування міси евої/рс гі он ал ь 11 ої 

цільової програми та підпрограми
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

І І. Результативні показники бюджетної програми

N з/п 1 Іоказники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усьої о

1 2 4 5 6 7 8
Затрат

Кількіеіь дошкільних навчальних закладів од. мережа 24 24
Кількість груп од. розноря, ІЖ Є Н М Я 56 56
Середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагої ічного персоналу (вихователі та музкерівники)

од. штатний
розп и с.тари ф і каці я 70.96 70.96

Середньорічне число штатних одиниць адмінпеїіерсоналч 
за умовами оплат віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний
роз п и с,та ри ф і каці я 52.13 52.13

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний
роз п и с,тари ф і ка ці я

7 7.00

Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний
розни с.тарифікація 120.66 120.66

Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний
розмис.тарифі нація 250.75 250.75

1 Іроду К ІЛ



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

навчального року 1121,00 1121

Кількість дітей від Одо 6 років од. списки 2279 2279
Ефективності

Діто-дні відвідування днів розрахунково 219128 219128
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі гри. розрахунково 23428,29 23428,29

Я кості

Кількість днів відвідування од. дні роботи закладу 196 196

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою в іде. розрахунково 49,20 49.20

Начальник управління освіти.молоді та спорту 
Дунасвсцької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

.А.Ісакова
(ініціали і прізвище)

Фінансове управління Дунасвецької міської ради 

Начальник бюджетною відділу І.В.ІІІевчук_____________
(ініціали і прізвище)


