
Втілення завдань основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, ефективності виховного процесу,  формування морально-духовної життєво 
компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, творча особистість;Розширення спектру й підвищення якості надання бібліотечних послуг та 
ефективності роботи шкільної бібліотеки як просвітницько-інформаційного центру навчального закладу шляхом інтеграції інформаційно-комунікативних технологій в діяльності 
шкільної бібліотеки.

7. Мета бюджетної програми

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

157 550,00 гривень, у тому числі загального фонду

0110180

(код) (КФКВК)

(код)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

3. 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження №2 від 10.01.2020року

Заводська міська рада

Заводська міська рада

гривень.спеціального фонду-

Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

№ з/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. Заводська міська рада0100000

(найменування головного розпорядника)

2.

(код)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 44 000,00 гривень та

113 550,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, рішення міської ради "Про затвердження міського бюджету на 2020 рік",Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами)

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



Усього 44 000,00 113 550,00 157 550,00

6 7
0,00

Усього

Усього 0,00
1 5

1 4

В умовах інформатизації школи і суспільства першочерговим завданням для шкільних бібліотек є впровадження в діяльність інформаційно-комунікаційних технологій, які допоможуть зробити бібліотеку більш 
доступною, привабливою та ефективною.- покращення матеріальної бази навчального закладу;
- створення умов для всебічного розвитку дітей шкільного віку відповідно до сучасних освітніх вимог;
- покращення умов виховної роботи та надання освітніх послуг  мешканцям громади;
-  розвиток творчості школярів;
- прищеплення естетичного смаку та виховання сценічної культури ;
- підвищення іміджу навчального закладу.

№ з/п УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5

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

2 45 000,00 56 950,00

0
4

56 950,00

0 Продукту 0,00

1

обсяг витрат на придбання основних засобів та необоротних 
матеріальних активів по реалізації громадського бюджету Проект 
«Комп’ютеризована шкільна бібліотека – це оперативне і 
повноцінне забезпечення інформаційних, науково-дослідних, 
освітніх, культурних, та інших потреб користувачів бібліотеки"

грн. кошторис 11 950,00 45 000,00

2
Затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

100 600,00

Джерело інформаціїОдиниця 
виміру

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

4

1

11 950,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Проект "Комп’ютеризована шкільна бібліотека – це оперативне і повноцінне забезпечення 
інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних, та інших потреб користувачів 
бібліотеки", придбання основних засобів та необоротних матеріальних активів по 
реалізації громадського бюджету

1

1

Проект «Оновлення комплекту звукопідсилюючої апаратури для організації виховного 
процесу у школі  та всебічного розвитку учнів» придбання основних засобів та 
необоротних матеріальних активів по реалізації громадського бюджету

32 050,00 68 550,00 100 600,00

2

 обсяг витрат на придбання основних засобів та необоротних 
матеріальних активів по реалізації громадського бюджету Проект 
«Оновлення комплекту звукопідсилюючої апаратури для організації 
виховного процесу у школі  та всебічного розвитку учнів»

грн. кошторис 32 050,00 68 550,00

гривень

№ з/п

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п



М.П.

5 динаміка готовності об`єкта після реалізації проекту відс. розрахунково 100,00 0,00

157 550,00
0 Якості 0,00
4 витрати на придбання обладнання грн. розрахунково 44 000,00 113 550,00
0 Ефективності 0,00

3 кількість проектів для реалізації од. кошторис 1,00 1,00
3

МІСЬКИЙ ГОЛОВА СИДОРЕНКО В.В
(підпис)

2,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

100,00

кількість одиниць придбання од. кошторис 24,00 24,00 48,00
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