
розпорядження №2 від 10.01.2020р

(код)

Заводська міська рада

(код)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. Заводська міська рада0100000

(найменування головного розпорядника)

2.

Ціль державної політики

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

11 993 917,00 гривень, у тому числі загального фонду

0111010

(код) (КФКВК)

3. 0910 Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 167 258,00 гривень та

гривень.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Заводська міська рада

спеціального фонду- 826 659,00

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", Закон України "Про 
дошкільну освіту", Закон України "Про охорону дитинства", 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

№ з/п

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку щодо доступності та безоплатності здобуття якісної освіти, створення належних умов для 
функціонування, збереження мережі дошкільних навчальних закладів, оновлення змісту дошкільної освіти відповідно до суспільних запитів.



№ з/п

2 31 5

2
Затрат

54
0

209 450,00

1

29,43

11 167 258,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

оплата праці працівників, нарахування на оплату праці, придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентаря,придбання продуктів харчування оплата послуг, видатки на 
відрядження, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші поточні видатки,реалізація 
проектів

1 4

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2

3

3 Проект "Інтерактивна підлога"- сучасне інноваційне диво!" 99 900,00 99 900,00

0 середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний розпис 2,00 0,00 2,00

0 середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 29,43 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміруПоказники Загальний фонд

6 7
0,00

0 середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 36,95

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

1 826 659,00 11 993 917,00

2 Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом всебічної підтримки та збереження дошкільних навчальних закладів 
"Малятко" та "Теремок"

3 Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів
4 Проведення  ремонту будівель, системи комунікацій та обладнання

4

Спеціальний фонд Усього

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

5 Проведення модернізації матеріально- технічної бази установ, забезпечення обладнанням, іграшками, інвентарем, посудом, спецодягом працівників та всим іншим необхідним для проведення виховного процесу

6 Проведення та забезпечення реалізації міських програм, різнопланових міроприємсив та заходів направлених на забезпечення навчального процесу та всебічного розвитку дітей
7 Поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму , що забезпечує її сталий інноваційний розвиток

1 "Міська програма Розвитку дошкільної освітив м.Заводське на 2020 рік" 11 167 258,00 517 309,00 11 684 567,00

гривень

2
Проект "Організація сучасного предметно-розважального середовища, як запорука 
різнобічного розвитку дітей дошкільного віку" 209 450,00

Усього 11 167 258,00 826 659,00 11 993 917,00

8 Зазпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей,індивідуальних психічних і фізичних особливостействорення належних умов для надання на належному рівні дошкільної 
освіти та виховання дітей

9 Створення умов для забезпечення професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

3 5

0,00 36,95
0 середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 2,75 0,00

2,00

2,75

0 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 71,13 0,00 71,13
0 кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 2,00 0,00

11,00
0 обсяг видатків грн/рік кошторис 11 167 258,00 826 659,00 11 993 917,00
0 кількість груп од. мережа 11,00 0,00

0,00
0 кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб мережа навчальних закладів 233,00 0,00 233,00
0 Продукту



(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА СИДОРЕНКО В.В

0,00
0 діто-дні відвідування днів табеля відвідування 51 260,00 0,00 51 260,00
0 Ефективності

51 476,00
0 Якості 0,00
0 витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. кошторис 51 476,00 0,00

51 260,00
0 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. розрахунково 98,00 0,00 98,00
0 кількість днів відвідування од. табеля відвідування 51 260,00 0,00


	КПК0111010

