
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

спеціального фонду- 3 251 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ;  

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111; 

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591;

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";

6. Мета бюджетної програми: Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 19 609 650,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 358 650,00 гривень та

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0211010 0910 Надання дошкільної освіти

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
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, 

відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі

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)



0,00

Продукту 0,00

Продукту

167 000,00

5

Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів

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";

0,00 1 545 000,00 1 545 000,00

4

Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування

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";

0,00 167 000,00

25,00

3

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)

ст.

Тарифікаційний список 

дошкільного навчального закладу 

на 2018-2019 роки
143,265 143,265

2

кількість груп

од.

Тарифікаційний список 

дошкільного навчального закладу 

на 2018-2019 роки

25,00

УСЬОГО 16 358 650,00 3 251 000,00 1 712 000,00

0,00

1

кількість дошкільних навчальних закладів

од.

Зведення планів  по мережі, штатах 

і контингентах установ, що 

фінансуються з бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік

7,00 7,00

Затрат

Спеціальний фонд

2

Затрат 0,00

19 609 650,00

Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах 0,00 1 712 000,00 1 712 000,00 1 712 000,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

1 2 3 4

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти 

та виховання дітей
16 358 650,00 1 539 000,00 17 897 650,00

1 2 3 4 5 6

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

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

розвитку
Усього



109,2612
середня кількість днів відвідування 1 дитини (діто-дні/к-ть дітей, що 

відвідують)
діто/дні

розрахунок (63371/580)
109,26

6,79

11
Динаміка обсягу видатків на проведення капітального ремонту у 

порівнянні з минулим роком
відс.

розрахунок  (1545000/1873898)*100
0,00 82,45 82,45

10

Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування у порівнянні з минулим роком відс.

розрахунок  (167000/2461529)*100

0,00 6,79

0,00

Якості 0,00

Якості

428 000,00

9  Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. розрахунок (17897650/580) 30 858,00 30 858,00

8
Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному 

закладі
грн.

розрахунок   (1712000/4)
0,00 428 000,00

0,00

Ефективності 0,00

Ефективності

580,00

7

Кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків

од.

Кошторис на 2019 рік                          

( ДНЗ Берізка,  ДНЗ Пролісок,  ДНЗ 

Калинка, ДНЗ Ромашка )

0,00 4,00 4,00

6

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади

осіб

Тарифікаційний список 

дошкільного навчального закладу 

на 2018-2019 роки

580,00

С.Ю.Кеда

(підпис) (ініціали і прізвище)

І.С.Шикеринець

(підпис)

Заступник міського  голови
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


