
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.

2.

3.

1 Створення умов для надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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  шістдесят четвертої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 23.12.2019 року №  523   "Про бюджет Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят четвертої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 23.12.2019 року №  515   "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят шостої сесіїї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 25.02.2020 року №106   "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят восьмої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2019 року №  194   "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік";

рішення  шістдесят дев’ятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання  від 28.05.2020 року №  230  "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят дев’ятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання  від 28.05.2020 року №  223  Про внесення змін та доповнень до Програми „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної 

власності Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 637 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 19 236 946,00 гривень та

спеціального фонду- 1 613 854,00 гривень.

16506000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0211010 1010 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

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядженням міського  голови  Пирятинської  міської  ради 

від 05.06.2020 року №109

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

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 12345678

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

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) 12345678



0,000 Продукту

1,007

кількість проектних пропозицій

од.

рішення  шістдесят четвертої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 23.12.2019 року №  515   "Про затвердження Програми 

реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

1,00 0,00

143,27

4

обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій

грн.

рішення  шістдесят четвертої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 23.12.2019 року №  523   "Про бюджет Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

84 100,00 0,00 84 100,00

3

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)

ст.

Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2019-2020 роки

143,27 0,00

7,00

2

кількість груп

од.

Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2019-2020 роки

25,00 0,00 25,00

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 2020 

рік

7,00

0,00 39 000,00

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

0,00

2 Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)

2 Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)

0 Затрат 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

11. Результативні показники бюджетної програми

2
Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
84 100,00 0,00

1 2 3 4 5

84 100,00

Усього 123 100,00 0,00 123 100,00

1
 Програма „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної 

власності Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік"
39 000,00

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

та виховання дітей
19 152 846,00 1 613 854,00 20 766 700,00

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

84 100,00 0,00 84 100,00

УСЬОГО 19 236 946,00 1 613 854,00 20 850 800,00

1 2 3 4 5

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади всього: од. 570,00 0,00 570,00

5

з них хлопчиків

од.

Зведення планів  по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються 

з бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік

307,00 0,00 307,00

6

з них дівчаток

од.

Зведення планів  по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються 

з бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік

263,00 0,00 263,00



М.П.

100,0011

рівень готовності проектної пропозиції: Облаштування та

встановлення прогулянкового тіньового навісу на ігровому 

майданчику ДНЗ „Калинка“ та оформлення ігрового майданчика
відс.

розрахунок

100,00 0,00

0,00

10
середня кількість днів відвідування 1 дитини (діто-дні/к-ть дітей, що 

відвідують)
діто/дні

розрахунок (61 522/570)
116,66 0,00 116,66

0 Якості

36 432,00

9 середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції грн. розрахунок (84 100/1) 84 100,00 0,00 84 100,00

8
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі

грн.
розрахунок (19152846/570), (1613854/570)

33 601,00 2 831,00

0 Ефективності 0,00

05.06.2020

(Дата погодження)

Фінансове управління Пирятинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


