
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.

2.

3.

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 03.07.2020 року №127

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0210000 Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 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

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)

0213140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 №  506   "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році";

рішення першого пленарного засідання  сімдесятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання  від 26.06.2020 року №  282  "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 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 478 397,00 гривень, у тому числі загального фонду 478 397,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Створення умов для оздоровлення та відпочиноку дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення  оздоровлення та відпочиноку дітей

1 Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

1
Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки
478 397,00 0,00 478 397,00

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

УСЬОГО 478 397,00 0,00 478 397,00



М.П.

гривень

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

1 2 3 4 5
1  Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році 478 397,00 0,00 478 397,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 478 397,00 0,00 478 397,00

0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

03.07.2020

(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:

0 Затрат

2 036,00

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, всього:
осіб 25,00 0,00 25,00

1
кількість дітей, які навчаються в загальноосвітніх навчальних 

закладах осіб
Мережа класів та контингентів учнів загальноосвітніх закладів  Пирятинської міської 

ради на 201-2020 навчальний рік 2 036,00 0,00

11,00

3
з них дівчаток

осіб
Зведення планів  по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 14,00 0,00 14,00

2
з них хлопчиків

осіб
Зведення планів  по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 11,00 0,00

65,00

4
з них хлопчиків

осіб
Зведення планів  по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 32,00 0,00 32,00

кількість дітей з числа пільгової категорії які виховуються в сім’ях 

з дітьми, всього: осіб 65,00 0,00

33,00

0 Продукту 0,00

5

з них дівчаток

осіб

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

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 33,00 0,00

186 222,00

7

обсяг видатків на придбання  путівок на оздоровлення дітей в 

сім’ях з дітьми

од.

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 першого пленарного засідання  сімдесятої сесії  Пирятинської міської ради 

сьомого  скликання  від 26.06.2020 року №  282  "Про внесення змін до бюджету 

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

292 175,00 0,00 292 175,00

6

обсяг видатків на придбання путівок для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування од.

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";

186 222,00 0,00

0,00

8
середні вартість однієї путівки для дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування
грн.

розрахунок (186222/25 )
7 449,00 0,00 7 449,00

0 Ефективності

4 495,00

0 Якості 0,00

9
середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей в сім’ях з 

дітьми
грн.

розрахунок (292175/65 )
4 495,00 0,00

4,42
питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості 

дітей, що навчаються у загальнооосвітніх навчальних закладах, 

всього:

відс.
розрахунок (90/2036 )*100

4,42 0,00

4,22

11 з них дівчаток відс. розрахунок (47/1016 )*100 4,63 0,00 4,63

10 з них хлопчиків відс. розрахунок (43/1020 )*100 4,22 0,00


