
\
/7(Х лхг'г -Т.-Т' *Г?

Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року ,Мї 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від І 5 листопада 2иі 8 року Лу 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
1 іаказом
Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту 
! Іеречинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджсіу)

від 25.02.2019 року №15/01-32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Псречинської міської ради

2,
(КТІКВК МБ) 

0610000 Відділ осві ти,
(найменування головного розпорядника) 

культури, сім'ї, молоді та спорту Псречинської міської ради

з

(КПКПК МБ) 

0611020

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

0921 дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 31 292 600 гривень, у тому числі загального фонду 31 092 600 гривень та спеціального фонду 200 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».- Наказ Міністерства фінансів України від 29.1-2.2002р. № 1098 "Про 
паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільовою методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 
10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями. Закон 
України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту” від 13.05. і999 № 651 -XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про 
Державний бюджет України на 20!9 рік", Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії 1 Іеречинської міської ради V11 скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік"(із змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/н Ціль державної політики

1 реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобу ття шкільної осві ти; забезпечення 
необхідних умов функціонування і розвитку системи шкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
8. Завдання бюджетної програми

N з/н Завдання



_______ 1________[забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти н денних загальноосвітніх закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п. Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд разом

Г 1 2 3 4 5
1 забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних 

за і ал ь ноосв і тн іх за кланах 31092600,00 200000,00 31292600.00

Усього 31092600,00 200000,00 31292600,00

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

N з/п Назва регіональної цільової програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 о 01 4 5 б 7
) Показник затрат

кількість закладів (за ступенями шкіл) ОД. мережа на 2019 рік 6 * 6
загальоноосв: іні школи ]-))] ст. од мережа на 2019 рік ] 1

загальоноосвітні школи і ст. од мережа на 2019 рік і І
загальоноосвітні школи 1-1] ст. од мережа на 2019 рік 3 3

гімназії од мережа на 2019 рік 1 1
кількість класів (за ступенями шкіл) > 

тому числі:
од. мережа на 2019 рік 73 73

загальоноосвітні школи 1-і і! ст. од мережа на 2019 рік зо зо
загальоноосвітні школи 1 сі. од мережа на 2019 рік 4 4

загальоноосвітні школи 1-11 ст. од мережа на 2019 рік 29 29
гімназії од мережа на 2019 рік 1.0 10

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од штатний розпис на 01.01.2019 р. 155,93 155.93



У

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од штатний розпис на 01.01.2019 р.
11,50 11,50

середньорічне число штатних одиниць
спеціалістів

од штатний розпис на 01.01.2039 р. ] по 1 00

середньорічне число штатних одиниць 
Робітників _

од штатний розпис на0 і .01.2019 р. 57,65 57,65

всього - середньорічне число ставок 
штатних одиниць

од штатний розпис на 01.01.2019 р.
226,08 226,08 •

о ! Іоказникн продукту

кількість учнів (ВСЬОГО) у тому числі: осіб мережа на 2019 рік 1504 1504

загальоноосвітні школи 1-111 ст. од мережа па 2019 рік 759 759

загальоноосвітні школи 1 ст. од мережа на 203 9 рік » 35 35

загальоноосвітні школи 1-11 ст. од мережа на 2019 рік 488 488

гімназії од мережа на 2019 рік 222 222

3 Показники фсктивносгі

середньорічні витрати на на одного учня гри. розрахунок (відношення заг. 
суми витрат до заг. кількості 

учнів)
20806 20806

я і то-Д1 і і В! д в І Д Vвання
'

тис днів звітність за 20) X рік ] 85,70 185,70

-1 Показники якості

кількість днів відвідування днів розрахунок
________________ і______________

оог-і 123,00

І ІІІЧ ІІ.ІЬ ІІІІК  Віллілу

ПОГОДЖНІ10:

Начальник фінансового відділу

0.1. Барзак

Г І.Гояовей

(ініціали і прізвище/

(і мі шали і прізвище)



26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів V'країни 
від і 5 листопада 2018 року Ка 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту 
Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.02.2019 року №15/01-32

0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради_________
(код) (найменування головного розпорядника)

0610000 Відділ освіт и, культури, сім'ї, молоді га спорту Перечинської міської ради________________

З

(код)

0614060 0828

(найменування відповідального виконавця)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 
закладів

(код.) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обом бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 589 900 гривень, у тому числі загального фонду 526 200 гривень та спеціального фонду 63 700 гривень
5. Підставн для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодеке України. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про 
паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 
01.10.20 Юр. № 1150/41 «Про затвердження Тшнікого переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура”». «Про 
зат вердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями; ; Закон 
України "Про Державний бюджет України на 2019 рік”. Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет 
міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік" (із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації к у л ь т у р н о г о  д о з в і л л я  населення і зміцнення к у л ь т у р н и х  традицій 
8. Завдання бюджет ної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій



9. Напрями використання бюджетних коштів
іривень

N і/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд
1

разом

1 2 3 4 5

1 Забсзпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних
традицій 526°00 00 63700,00 589900,00

Усього 526200,00 63700,00 589900,00

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

гривен!.

N з/п
■

Назва регіональної цільової програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд разом

. ! 2 3 4 5

Усього 0,00

!!. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 ■>0 4 5 6 *7

1 Показник затрат
кількість установ од. мережа па 20! 9 рік 1,00 1,00

1
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) керівних працівників
од штатний розпис на 01.01.2019 р.

5,00 5.00

середньорічне число штатних одиниць од штатний розпис на 01.01.2019 р. 1,00 1,00
всього - середньорічне число ставок 

штатних одиниць
од штатний розпис на 01.01.2019 р. 6,00 6,00

видатки на забезпечення діяльності 
палаців, будинків культури, клубів та 

інших закладів клубного типу

тис. гри. затверджено кошторисом на 
• 2019 рік 0,00 0,00

Показники продукту

кількість заходів проведених закладами од звітність за попередній період 164 164

кількісі:> відвідувачів,усього осіб звітність за попередній період 1! 535 1 5 535
у т. ч. безкоштовно осіб звітність за попередній період 11159 ! 1159

Показники фсктивності
середні витрати на одного відвідувача гри. розрахунок 51,14 51,14



Показники якості -

динаміка збільшення відвідувачів у 
плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього

% розрахунок (план)

■
10.00 10,00

Начальник Відділу

ПОГ< )ДЖВНО:

'Начальник фінансового відділу

0.1. Баршак

Г.І.Головей

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізяиінс)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року Л'і! 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від ! 5 листопада 2018 року Лу 908)

Ф

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту 
Персчинської міської ради

(наймену вання головного розпорядника к о ш т ів  місцевого бюджету)

від 25.02.2019 року № 15/01 -32

0600000

П А СП О РТ
бю джетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ освіти, к іьтури,  сім 'ї, молоді та спорту П ерсчинської м іської ради__________
(код)

0610000
(код)

0611100

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти, кулі,тури, сім 'ї, молоді та спорту П ерсчинської м іської ради

0960

(найменування відповідального виконавця)
Н адання спеціальної освіти ш колами естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральним и , хоровими, мистецькимими)

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 972 774 гривень, у тому числі загального фонду 3 782 774 гривень та спеціального фонду 190 000 гривень 
3. Підстави для виконання бю джетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року із змінами. Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», і Іаказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "1 !ро паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «1 іро затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ 
Мінфіну України від 20,09.2017 Хе 793 із змінами і доповненнями; ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік”. Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії 
1 Іеречинської міської ради VIі скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік"(із змінами).

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яки х  спрям ована реалізація бюджетної програми
№  з/л Ц іль держ авної політики

1
Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді

7. М ета бю джетної програми

Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді
8. Завдання бю дж етної програми



N 3 /1 1 Завдання
1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецт ва

9. Напрями використання бюджетних коштів
і ріжеш»

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

і 2 3 4 5

) Забезпечення падання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого 
та художньою мистецтва 3782774,00 190000,00 3972774,00

Усього 3782774,00 190000,00 3972774,00

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

N з/п Назва регіональної цільової програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформаїіії Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 з 4 5 6 7
і Показник затрат

кількість установ - усього в т.ч : од мережа закладів на 2019 рік і 1,00
музична школа од. мережа закладів на 2019 рік

і 1,00

середньорічне число посадових окладів од штатний розпис на 01.01.2019 р. KJ о о 2,00
середньорічне число штатних одиниць од штатний розпис на 01.01.2019 р. 34,00 34,00
середньорічне число штатних одиниць 

робітників
од штатний розпис на 01 01 2019 р 3,00 3.00

всього - середньорічне число ставок од штатний розпис на 01.01.2019 р 39.00 39.00
к І Л  Ь  К  І С Т Ь  В  І ДД І Л  Є !! Ь навчальний план закладів 5

1 видатки на забезпечення діяльності 
надання початкової музичної, 

хореографічної осві і н, образотворчого та

гри. затверджено кошторисом на 
2019 рік 3782774,00 3782774,00

вт. ч. батьківська плата гри. 0,00 190000,00 190000,00



«

2 Показники продукту
середня кількість учнів, які отримують 
освічу в школах естетичною виховання

осіб мережа на 2019 рік
192,00 192,00

середня кількість учнів,звільнених від 
плати за навчання

осіб мережа на 2019 рік
57,00 0,00

3 Показники фективносгі

чисельність учнів на одну педагогічну 
счавк\

осіб розрахунок
5,65 6

_____________
витрати на навчання одного учня гри розрахунок ] 9702 19701,95

витрати на навчання одного учня за 
рахунок батьківської плати

фн розрахунок
'о 990 990

А Показники якості

динаміка збільшення кількості учнів у 
плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього 
періоду

% планові показники

5,00 5,00

відсоток обсягу батьківської плати за 
навчання в загальному обсязі видатків на 
отримання освіти у школах естетичного 

____ІШХШШІШІ__  .

% витрати за рахунок батьк.плати / 
загальні витрати 5.02 5,02

І Іачії їьник Віллілу

1ПОГОДЖЕНО:

і Іачальмик фінансового відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту 
Перечинської міської ради_______________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.02.2019 року №15/01-32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

2.
(код)

0610000 Відділ освіти, культури, сім'ї
(найменування головного розпорядника) 

, молоді та спорту Перечинської міської ради

3
(код)

0614040 0824
(найменування відповідального виконавця) 

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 815 591 гривень, у тому числі загального фонду 230 438 гривень та спеціального фонду 585 153 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про 
паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 
01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджегів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями; ; Закон 
України "Про Державний бюджет України на 2019 рік". Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-V; Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської 
ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік"(із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і сві тової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання



1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації ( розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 230438.00 140000 ПО 3 704 38.00

2 «Капітальний ремонт вбудованих приміщень Музею по вул. Ужанська, 7 в м. 
Перечин, Закарпатської області»

443153,00 445153,00

Усього 230438,00 585153,00 815591,00

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

гривень

N з/п Назва регіональної цільової програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/н Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Показник затрат

кількість установ од. мережа на 2019 рік 1,00 1,00
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) керівних працівників
од штатний розпис на 01.01.2019 р.

1.00 1.00

середньорічне число штатних одиниць од штатний розпис на 01.01.2019 р. 0,00
всього - середньорічне число ставок од штатний розпис на 01.01.2019 р. 1,00 1,00
видатки на забезпечення діяльності 

забезпечення діяльності музеїв і виставок
гри. затверджено кошторисом на 

2019 рік 230438,00 140000 370438,00

Капітальні видатки «Капітальний ремонт 
вбудованих приміщень Музею по вул. 

Ужанська, 7 в м. Перечин, Закарпатської

гри затверджено кошторисом на 
2039 рік 445153,00 445153,00

2 Показники продукту
Кількість відвідувачів музею тис. чол. звітність за 2018 рік 1.50 1,50

Кількість експонатів один. звітність за 201 8 рік 82,00 82,00



Кількість реалізованих квитків один. планові показники на 2019 рік 200.00 200,00
1 Ілановий обсяг доходів тис. грн. планові показники на 2019 рік 4 ,00 4,00

кількість об'єктів, на яких виконується 
капітальний ремонт

од. п роектна про п оз и ці я 1,00 1,00

’
Показники фектшїпості

Середні витрати на одного відвідувача грн. розрахунок 246959 246959г Середня варіість одного кви тка ф Н планові показни ки  на 2019 рік 2 0 .0 0 20,00

середні витрати на капітальний ремонт ф Н розрахунок 4 4 5 )5 3 445 1 5 3 ,0 0

4 Показники якості

— Динаміка збільшення відвідувачів у 
п л ан овом у період і в ід п ов ідн о  до 

фактичного показника попереднього 
пєпіозу

0/ розрахунок

* 5 .00 5 ,00

_______  _ __
рівень готовності об’єктів до виконання 

.капітальних робіт
% 100 100.00

] ІОЧДДІ.ІІИК Відділу

1101 ОДЖТІІО:

І Ііічаді.ішк фінансового відділу

О.і- Барзак

(ініціали і прізвище)

П.Головей



\
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 20!4 року Х" 836
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року Лі: 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.02.2019 року №  15/01-32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. _______ 0600000_______ Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинеької міської ради_____________________________________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000___  Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинеької міської ради_____________________________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

і  0611162  ______________ 0990__________________ 1 иші програми та заходи у сфері освіти____________________________________________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

А <)бсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 582 418 гривень, у тому числі загального фонду 396 792 гривень та спеціального фонду 185 626 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року із змінами, Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 1 їаказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ 
Мінфіну України від 20.09.2017 Ла 793 із змінами і доповненнями; Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-V111 "Про освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту" Ка від 
11.07.2001 № 2628-111 із змінами і доповненнями; ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік". Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії Перечинеької міської ради 
VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної г ромади на 2019 рік"(із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей
7. Мета бюджетної програми
забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей



9. Напрями використання бюджетних коштів
гри веж»

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

! 2 3 4 5
І забезпечення надання належних умов освіти іа виховання дітей 396792,00 185626,00 582418,00

Усього 396792,00 185626,00 582418,00

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

N з/і і Назва регіональної цільової програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5

1 Заміна вікон актового заду Перечинської ЗОНІ І-ІІ1 
ступенів

77500,00 77500,00

2 Доступ до електроніки та програмуванню дітей "Світ 
мікрокоду''(Перечинська ЗОНІ)

80000,00 80000,00

3
Сучасним кабінет історії -запорука якості знань молоді 
(Перечипська ЗОНІ)

23000,00 57000,00 80000,00

4 Лудіо система для Зарічівської ЗОНІ Г-ІІ ступенів 4224,00 58626,00 62850,00

5

Облаштування спортивно-ігрового майданчика для 
дошкільнят з метою забезпечення здорового, 
комфортного та акт ивного дозвілля на території закладу 
дошкільної освіти (с.Сімер)

65000,00 65000,00

6
Спортивний майданчик - основа здорового способу життя 
(с.Ворочево)

10000,00 70000,00 80000,00

7 Облаштування стелі та заміна світильників (Сімерська 
ЗОНІ)

80000,00 80000,00

8
Поточний ремонт приміщення та облаштування 
спортивного залу Сімерківської ЗОНІ І-П ступенів

57068,00 57068,00

Усього 396792,00 185626,00 582418,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/н 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело і інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7



1 Заміна вікон актового залу 
ПсречинськоїЗОІІІ 1-ІїІ ступенів 77500 77500

1 Показник затрат
кількість установ охоплених програмою од. проект 1 .1,00

2 Показники продукту І
середня кількість учнів, охоплених 

програмою
осіб мережа на 2019 рік

759,00 759,00

3 Показники фсктнвності

витрати на виконання програми на одного 
учня

гри розрахунок
)02 102

4 Показники якості

відсоток охоплення дітей реалізацією 
освітньої програми

% розрахунок 100,00 100,00

2
Доступ до електроніки та 

програмуванню дітей "Світ 
мікт>окод\"(Пс»ечинсі>ка ЗОНІ)

80000 80000

1 Показник затрат

кількість установ охоплених програмою од. проект 1 1.00
0 Показники продукту

середня кількість учнів, охоплених 
_____ про тамою

осіб мережа на 2019 рік 759.00 759.00

3 Поки ИІПКІІ фск і їшност і

він ра ї н на виконання програми на одного 
учня

грн розрахунок 105 105

4 Показники якості

відсоток охоплення дітей реалізацією 
освітньої програми

% розрахунок
100,00 100,00

3
Сучасний кабінет історії-запорука 
якості знань молоді (Перечинська

ЗОНІ)
23000 57000 80000

) Показник затрат

кількість установ охоплених програмою од. проект ] 1,00
9 Показники продукту

середня кількість учнів, охоплених 
програмою

осіб мережа на 2019 рік
759,00 759,00

3 Показники фскггивностї
витрати па виконання програми на одного

УЧНЯ
ірн розрахунок ЗО 75 105

4 Показники якосгі

відсоток охоплення ді тей реалізацією 
освітньої програми

% розрахунок
100,00 100,00

4
Лудіо система для Зарічівської ЗОШ I- 

!! ступенів 4224 58626 62850



1 Показник затрат
кількість установ охоплених програмою од. проект 1 1.00

2 Показники продукту

середня кількість учнів, охоплених 
програмою

осіб мережа на 2019 рік 226,00 226.00

3 Показники фективності

витрати на виконання програми па одного 
учня

гри розрахунок 14 259 278

4 Показники якості
відсоток охоплення дітей реалізацією 

освітньої програми
% розрахунок 100.00 100,00

5

Облаштування спортивно-ігрового
.майданчика для дошкільнят з мстою 

забезпечення здорового, комфортного та 
активного дозвілля на території закладу 

дошкільної ос віти (с.С'імер)

65000 65000

) Показник затрат

кількість установ охоплених програмою од. проект 1 1.00
2 Показники продукту

середня кількість учнів, охоплених 
програмою

осіб мережа на 2019 рік 80,00 80,00

3 Показники фективності
витрати на виконання програми на одного 

учня
гри розрахунок 813 813

4 Показники якості
відсоток охоплення дітей реалізацією 

освітньої програми
% розрахунок 100,00 100,00

6
Спортивний майданчик - основа

здорового способу жіптя (Ворочівеька 
ЗОН! І ступеню)

10000 70000 «0000

1 ! Іоказішк затрат
кількість установ охоплених програмою од. проект 1 1,00

7 Показники продукту
середня кількість учнів, охоплених 

програмою
осіб мережа на 2019 рік 35,00 35,00

з Показники фективності
витрати на виконання програми на одного 

учня
грн розрахунок 286 2000 2286

4 Показники якості
відсоток охоплення дітей реалізацією 

освітньої проірами
% розрахунок 100.00 100.00

7
Облаштування стелі та заміна 
світильників (Сімсрська ЮШ) 80000 80000

1 Показник за трат

кількість установ охоплених програмою од. проект' 1 1,00



7 Показники продукту
середня кількість учнів, охоплених 

програмою
осіб мережа на 2019 рік 180,00 і 80,00

3 Показники фективиості
витрати на виконання програми на одного

У Ч Н Я

грн розрахунок 444 444

4 Показники якості
відсоток охоплення дітей реалізацією 

освітньої програми
% розрахунок 100.00 100.00

7
Потомний ремон т приміщення та 
облаш тування спортивної о залу 
Сімерківської ЗОНІ 1-П ступенів

57068 57068

! Показник затрат

ість устаної .)і од. проект 1 1,00
2 Показники продукту

середня кількість учнів, охоплених 
програмою

осіб мережа на 2019 рік 82,00 82,00

з іІоказники фективиості
витрати па виконання програми па одного 

учня
гри розрахунок 696 696

4 1 Іоказники якості
відсоток охоплення ді тей реалізацією 

освітньої програми
% розрахунок 100,00 100,00

] Іачаді.иик Відділу

ПОГОДЖЕНО:

О ! Барзак

(ініціали і прізвище)

(і н і ці їй : П| ж

Начальник фінансового відділу Г.І.Головей


