
ЗАТВЕРДЖУ
Наказ Міні(\ аа фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 13.01.2020року
Відділ освіти Перещепинської місько? ради_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
Перещепинська міська рада
13.01.2020року №___________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ освіти Перещепинської міської ради_____________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42674505 
(код за ЄДРПОУ)

1._____________0600000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000 Орган з питань освіти і науки 42674505
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 04558000000
(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 програмкою класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду 16 434 287,00 гривень та4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 434 287,00

спеціального фонду- 1000 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 року №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

6. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7, Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

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

8. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5



1 Створення належних умов для діяльності працівників та функціонур^ня дошкільних 
закладів, в тому числі заходи з інформатизації ( : Z* 16 434 287,00 ( 16 434 287,00

2 Продукти харчування О 1 000 000,00 1 000 000,00
УСЬОГО 16 434 287,00 1 000 000,00 17 434 287,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної

№з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

1 середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 65,00 0,00 65,00

2 середньорічне число штатних одиниць робітників од. платний розпис 58,65 0,00 58,65
3 кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 6,00 0,00 6,00
4 кількість груп од. мережа 17,00 0,00 17,00

продукту 0,00
5 кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб мережа 430,00 0,00 430,00

ефективності 0,00
6 витрати на пере^геаншг^Джини в дошкільному закладі П» розрахунок 35 634,00 2 325,00 37 959,00

ПОГОДЖЕНО:

Перещепинський міськийгбл'ова

Явтуховська Л.М.
(інццали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу освіти

О ®Аеще^



( ЗАТВЕРД»/
НаказМініА, ва фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 13.01.2020року
Відділ освіти Перещепинської міської ради_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
Перешепинська міська рада
13.01,2020року №___________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1._____________0600000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Перещепинської міської ради_____________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42674505
(код за ЄДРПОУ)

2._____________0610000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань освіти і науки
(найменування відповідального виконавця)

42674505
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611020 1020

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим закладом 
, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями,колегіумами_________________________

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

04558000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 74 036 572,00

спеціального фонду- 1558 648,00 гривень.

гривень, у тому числі загального фонду 72 477 924,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 року №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; 
Закон України "Про освіту".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами %

8. Напрями використання бюджетних коштів



ГрИВЄШ>

№з/п
1 

Напрями використання бюджетних коштів Загальни^фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 
школою-дитячим закладом, інтернатом при школі), спеціалізованими шкалами, ліцеями, 
гімназіями,колегіумами, в тому числі заходи з інформатизації

72 310 000,00 1 150 000,00 73 460 000,00

2 Продукти харчування 320 000,00 320 000,00

3 Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, в тому числі 
заходи з інформатизації 167 924,00 88 648,00 256 572,00

УСЬОГО 72 477 924,00 1 558 648,00 74 036 572,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми

№з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

1 кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа 11,00 0,00 11,00
2 кількість класів (за ступенями шкіл) од. мережа 145,00 0,00 145,00

3 середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 265,37 0,00 265,37

4 середньорічне число платних одиниць робітників од. платний розпис 241,09 0,00 241,09
продукту 0,00

5 кількість учнів, що навчаються у загальноосвітніх навчальних 
*-закладах °д_ мережа 2 038,00 0,00 2 038,00

ефективності х?. 0,00
6 . .витрати наї учня Л' л йозрохунок 28 783,00 764,00 , 29 547,00

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу освіти/

Р 
Й

Перещепинський міський ^рлов^

________ 13.01.2020________
(Дата погодження)

Явяуховська Л.М.
(шщіали/інщіал, прізвище)

Савельев В.І.
(інщіали/інщіал, прізвище)

ч



ЗАТВЕРД»*'
Наказ МІні\ ва фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 13.01.2020року
Відділ освіти Перещепинської міської ради_______________

(найменування головного розпорядника коплів місцевого бюджету) 

Розпорядження міського голови
Перешепинська міська рада
13.01.2020року №___________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1._____________0600000_____________

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Перещепинської міської ради_____________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42674505 
(код за ЄДРПОУ)

2._____________0610000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань освіти і науки
(найменування відповідального виконавця)

42674505
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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)

04558000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 003 609,00

спеціального фонду- 0,00 гривень.

гривень, у тому числі загального фонду 2 003 609,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 року М2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; '
наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів";
наказ Міністерства фінансів України від26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ".

6. Мета бюджетної програми
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи fa позашкільної роботи з дпьми

7. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позяилНпьної освіти 4

8. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

№з/п
( .=--------т--------

Напрями використання бюджетних коштів Загальний 4}0нд
---------------- V

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми. в тому числі захопи з інформатизації

2 003 609,00 0,00 2 003 609,00

УСЬОГО 2 003 609,00 0,00 2 003 609,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми

№з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

1 кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа 1,00 0,00 1,00

2 середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. платний розпис 12,83 0,00 12,83

3 середньорічне число платних одиниць робітників од. платний розпис 4,75 0,00 4,75
продукту 0,00

4 середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту осіб звітність 602,00 0,00 602,00

ефективності 0,00
5 витрати на 1 дилйнуТякасдаримаїгіазашкільну освіту П>н розрахунок 3 294,00 0,00 3 294,00

ПОГОДЖЕНО:

Перещепинський міський головас

13.01.2020
(Дата погодження)

Начальник відділу освіти овська Л.М.

ГЧ* JLL
Ns 1 >

/ (ініціали/ініціал, прізвище)

//«М dri
F/ * / ® -Іf Л fr*____ С Савельев B I

(інщіали/ініціал, прізвище)

Ч



ЗАТВЕРДЬ" '
Наказ MimL ва фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 13.01.2020року
Відділ освіти Перещепинської міської ради_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
Перешепинська міська рада
13.01.2020року №___________

ПАСПОРТ

1._____________0600000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Відділ освіти Перещепинської міської ради____________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
42674505 

(код за ЄДРПОУ)

2._____________0610000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань освіти і науки
(найменування відповідального виконавця)

42674505 
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(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)

04558000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 694 903,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 694 903,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів; 
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших програм та заходів у сфері освпи

7, Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності усіанов.Залобігання негативних явищ у фінансово-господарській діяльності.
2 Забеспечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

ч
8. Напрями використання бюджетних коштів

 гривень



№з/п Напрями використання бюджетних коїь J : •' Загальний^>онд Спеціальна фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інших закладів у 
сфері освіти, в тому числі заходи з інформатизації. 2 694 903,00 0,00 2 694 903,00

УСЬОГО 2 694 903,00 0,00 2 694 903,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної

№з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

1 Кількість установ централізованих бухгалтерій од. мережа 1,00 0,00 1,00
2 Всього ставок од. штатний розпис 12,00 0,00 12,00

продукту 0,00
3 Кількість ставок, які обслуговує централізована бухгалтерія од. мережа 19,00 0,00 19,00

ефективності 0,00
4 Кількість установила обслуговує один працівник од. розрахунок 1,60 0,00 1,60

Начальник відділу освіти

(ініщали/інщіал, прізвище)

Явтуховська Л.М.

ПОГОДЖЕНО:

Перещепинський міський волова 
а ¥ «

________ 13.01.2020
(Дата погодження)



( ЗАТВЕРДЖУ 
Наказ Міні Стк & фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 13.01.2020року
Відділ освіти Перещепинської міської ради_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
Перешепинська міська рада
13.01.2020року №___________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1._____________0600000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Перещепинської міської ради_____________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42674505
(код за ЄДРПОУ)

2._____________0610000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Перещепинської міської ради_____________________
(найменування відповідального виконавця)

42674505
(код за ЄДРПОУ)

3._____________0611162_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 1162______________  
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0990_________  
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти___________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

04558000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 19 910,00 гривень, у тому числі загального фонду 19 910,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про державний бюджет України";
Постанова КМУ від 25.08.2008 за №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дпям-снротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 
ними 18-річного віку".

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

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забеспечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання
ч

1 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річиого віку



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забеспечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, після досягнення ними 18-річного віку

19 910,00 0,00 19 910,00

УСЬОГО 19 910,00 0,00 19 910,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. показники

№з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Продукту

Середньорічна кількість одержувачів допомоги осіб ЗВІТНІСТЬ 11,00 0,00 11,00
Ефективності

середній розмір допомоги гри. Постанова КМУ 1810,00 0,00 1810,00
Якості

Відсоток виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнилося 18 років відсот. розрахунок 100,00 0,00 100,00

ПОГОДЖЕНО:

Перещепинський міський голова
'І'
4ІЗ,01,2020 

(Дата погодження)

Начальник відділу освіти овська Л.М.

її.

(інітгіягти/ітціап прізвище)

(іишали/інішал, прізвище)

Ч



затверд/ 
Наказ МІшк гва фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 13.01.2020року
Відділ освіти Перещепинської міської ради_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
Перешепинська міська рада
13.01.2020року №___________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1._____________0600000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ освпи Перещепинської міської рада_____________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42674505 
(код за ЄДРПОУ)

Орган з питань освіти і науки
(найменування відповідального виконавця)

42674505 
(код за ЄДРПОУ)

2._____________0610000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 420 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 420 000,00

04558000000

(код бюджету)

гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 року №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей";
Наказ Міністерства фінансів від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів від26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання
ч

1 Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки



8. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

у* ■*-

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

1 2 3 4 5

і Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки

420 000,00 0,00 420 000,00

УСЬОГО 420 000,00 0,00 420 000,00

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

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

1 2 3 4 5
Програма оздоровлення та відпочинку дітей Перещепинської міської ради на 2019-2022 
роки 420000,00 0,00 420000,00

Усього 420 000,00

11. Результативні показники бюджетної

№з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
продукту 0,00

і кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення осіб ВІДОМОСТІ 500,00 0,00 500,00
2 кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей од. розрахунок до кошторису 30,00 0,00 30,00

ефективності 0,00
3 середні витрати на оздоровлення однією дитини грн. розрахунок 276,00 0,00 276,00
4 середня вартість однієї путівки на відпочинок грн. розрахунок 9 000,00 0,00 9 000,00

якості 0,00
5 питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості 

«-даей у регіоні відс. розрахунок 25,00 0,00 25,00

Явтуховська Л.М.Начальник відділу освіти

Ч •

ПОГОДЖЕНО:

Перещепинський міськийгрл.сїва

13.01.2020
(Дата погодження)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)


