
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.
(КПКВК МБ)

2.
(КПКВК МБ)

3. 0960

(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 позашкільну 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:

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1.

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

№ 

з/п

1

1

10161,68963

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

КПКВК

2

-

10. Результативні показники  бюджетної програми  : 

№ п/п
Одиниці 

виміру

Джерело 

інформац

ії

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Усього

1

од. 1 1

од. 30,20 30,20

од. 17,70 17,70

од. 7,50 7,50

од. 1,00 1,00

од. 4,00 4,00

тис.грн. кошторис 2 384,00 2 384,00

0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради
(найменування головного розпорядника)

0610000 Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Завдання

0611090
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / 

бюджетних асигнувань 2 384,00000

Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Разом

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

2 384,00000

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)

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

4 5 6

2 384,000

2 384,000

Назва регіональної цільової програми 

та підпрограми
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 3 4 5

- - - -

Показник

2

Підпрограма / завдання бюджетної 

програми

Забезпечити залучення та надання 

належних умов виховання дітей в 

умовах позашкільної освіти

Загальний фонд

2 384,00000

Усього 2 384,00000

3

затрат:

кількість закладів 

всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 

персоналу
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

штатний 

розпис

середньорічне число штатних одиниць робітників

обсяги видатків



2

59 59

14 14

16 16

5 5

23 23

1 1

742 742

460 460

174 174

213 213

54 54

289 289

12 12

3

тис. грн
розрахун

ково
3,213 3,213

4

% 39,60 39,60

Начальник  відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради Г. В. Михальчук

М. В. Кізима
Начальник фінансового управління Бережанської міської ради

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

кількість гуртків

 з них  науково-технічних 

еколого-натуралістичних

соціально-реабілітаційна

од

ф№1-

ПЗ"Освіт

а річна"

турисько- краєзнавчих

художньо-естетичний

соціально-реабілітаційний

продукту

ефективності

витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту

якості

% дітей, які займаються у позашкільних закладах від загальної кількості учнів

кількість дітей, які отримують позашкільну освіту

в т.ч. дівчат дівчат

 з них  науково-технічних 

еколого-натуралістичних

турисько- краєзнавчих

художньо-естетичний


