
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

1 0200000
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, 

Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядженням міського  голови  Пирятинської  міської  ради 

від 18.01.2019 року №10

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, 

Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

Наказ  фінансового  управління  Пирятинської міської  ради від  

18.01.2019 року № 1

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 040 757,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 040 757,00 гривень та

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0211161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

рішення сорок шостоїї сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 21.12.2018 року №402   "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік";

рішення сорок шостоїї сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 21.12.2018 року №385 "Про затвердження Програми розвитку лідерського руху в м.Пирятин „Творимо 

себе – творимо країну“;

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення регулярного і безоплатного перевезення учнів  до навчальних закладів та утримання в належному технічному стані наявних шкільних 

автобусів;

1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)



Заступник міського  голови
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1 040 757,00 0,00 0,00 1 040 757,00

УСЬОГО 1 040 757,00 0,00 0,00 1 040 757,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

Спеціальний фонд Усього

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Усього 0,00

(підпис) (ініціали і прізвище)

І.С.Шикеринець

(підпис)

Затрат 0,00

С.Ю.Кеда

Продукту

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п

1 040 757,00

Показник
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

0,00

1

Видатки на утримання інклюзивно-ресурсного  центру

грн.

рішення сорок шостоїї сесії  

Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 21.12.2018 року 

№402   "Про бюджет міської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік";

1 040 757,00

5,00

Ефективності 0,00

2

Кількіст штатних одиниць

од.

рішення виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради від 

13.09.2018 № 267 Про 

затвердження штатного розпису 

інклюзивно-ресурсного центру 

відділу освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради

5,00

9,844

Питома вага дітей з особливими потребами, у загальній кількості 

дітей, що навчаються у загальнооосвітніх навчальних закладах відс.

розрахунок (198/2012)*100

9,84

208 151

Якості 0,00

3 Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок (1040757/5) 208 151


