
 

 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

____________ Перещепинська міська рада_____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.08.2019 №_____ 161____________________

2.

ПАСПОРТ

0100000 Перещепинська міська рада

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
І'

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0110000 Перещепинська міська рада

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0111100 0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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

3 705 374,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 445 374,00 гривень та4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

спеціального фонду- 260 000,00 гривень.

1

3

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» 
Рішення Перещепинської міської* ради ради "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 20.12.2018р. №18-8/VII.
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської* ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від 16.01.2019р. №14-9/VII.
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської об'єднаної* територіальної громади на 2019 
рік" від20 грудня 2018 року №1-8/VII; Розпорядження міського голови №159 від 13.08.2019 року

6. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2
1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу



 

 

  

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

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

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення надання початкової музичної освіти та образотворчого мистецтва 3 445 374,00 260 000,00 0,00 3 705 374,00

УСЬОГО » 3 445 374,00 260 000,00 0,00 3 705 374,00

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

10. показники

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

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

кількість установ - усього од. ЗВІТНІСТЬ 1,00 0,00 1,00
середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис на 2019 рік 31,00 0,00 31,00

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - 
всього

грн. бюджет Перещепинської міської 
ради

3 605 374,00 260 000,00 3 865 374,00

Продукту 0,00
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного 

виховання, - всього
осіб звітність 300,00 0,00 300,00

Ефективності 0,00
кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб розрахунок 17,00 0,00 17,00

витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах 
естетичного виховання

грн. розархунок у 12 017,90 866,67 12 884,57

Перещепинський міський голова
(підпис) (ініціали і прізвище)


