
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту

Бережанської міської ради

наказ фінансового управління

Бережанської міської ради

№19-од/4-од від 04.02.2019 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету  на 2019 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ)

2. 0610000
(КПКВК МБ)

3.

0611020 0921

(КПКВК МБ) (КФКВК)

4.
тис.гривень, 

у тому числі  загального фонду - тис. гривень

та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)

Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

Указ Президента України Про стратегію сталого розвитку "Україна-2020"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від т23.05.2007 р. №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. №2145-VIII

Закон україни "Про середню освіту" зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу

складання та виконання місцевих бюджетів" 

Рішення  сесії Бережанської міської ради від 20.12.2018  р. №1171 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

8. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.грн.)

№ з/п
Спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Рзом

1 4 5 6

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 17,000 32 956,943

17,000 32 956,943

155141,9993 7390,31

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними заладами (в т.ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / 

бюджетних асигнувань 32 956,94300

32 939,94300

17,00000

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих 

бюджетів" ( із змінами від 02.12.2014 р. №1194)

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Загальний фонд

Рішення сесії Бережанської міської ради №1207  від 24.01.2019  р. "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"

Завдання

32 939,94300

32 939,94300

Підпрограма / завдання бюджетної програми

2

Усього

3



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної прорами:
(тис.грн.)

Загальний фонд
Спеціальний 

фонд
Рзом

3 4 5

0,00000

10. Результативні показники  бюджетної програми  : 

№ з/п
Одиниці 

виміру

Джерело 

інформації
Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Усього

1

од. 5 5

од. 1 1

од.

од. 4 4

од. 89 89

од. 1 1

од.

од. 89 89

од. 273 273

од. 165 165

од. 9,75 9,75

од. 32,5 32,5

од. 8 8

од. 57,75 57,75

тис.грн. кошторис 32 939,9430 17,00000 32956,943

2

осіб мережа 1936 1936

осіб мережа 2030 2030

3

тис.грн. розрахунково 17,023 17,023

% розрахунково 95 95

4

дн.

табелі 

відвідуванн

я

176 176

осіб розрахунково 21,753 21,753

Начальник  відділу освіти, молоді і спорту Г.В.Михальчук

М. В. Кізима

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК

Бережанської міської ради (підпис)

ПОГОДЖЕНО

Показник

1 2

Начальник фінансового управління Бережанської міської 

ради
(підпис)

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу

середньорічне чистло вихователів

затрат:

кількість закладів (за ступенями шкіл):                                                                                                                                                                                                                        

загальноосвітні школи I ступеню

загальноосвітні школи I - II ступеню

загальноосвітні школи I - III ступеню

кількість класів (за ступенями шкіл):

кількість днів відвідування

середня наповнюваність класів

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до 

педагогічного персоналу

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

середньорічне число штатних одиниць робітників

обсяги видатків

кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах

кількість дітей від 6 до 18 років

продукту

Рішення 

виконкому 

"Про 

затверджен

ня мережі 

розвитку 

освіти 

міста і сіл 

Рай і 

Лісники на 

2018-

2019навчал

ьний рік"

штатний 

розпис 

станом на 

1.01.2019 

р.

ефективності:

витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі

відсоток охоплення дітей шкільного віку

якості:

кількість класів загальноосвітньої школи I ступеню

кількість класів загальноосвітньої школи I - II ступеню

кількість класів загальноосвітньої школи I - III ступеню

всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) :


