
ЗАТВЕРДЖЕНО

0100000
(код)

0110000
(код)

0111010 0910

(код) (КФКВК)

4.

5.

6.

N з/п

Рожищенська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Наданнядошкільної освіти

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -14  811 164,00 гривень, у тому числі загального фонду -13 851 164,00 гривень та 

спеціального фонду - 960 000,00 грнгривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 

21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами і доповненнями; Закон Укераїни "Про державний бюджет України на  2019 рік"; Наказ Міністерства 

фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року № 

793 зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836;Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 року зі змінами і доповненнями; рішення 

міської радивід 21.12.2018 року №40/3 "Про міський бюджет на 2019 рік".

Наказ / розпорядчий документ

Рожищенська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження 

13.02.2019 року №

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  

Ціль державної політики

1.

2.

3.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

(найменування головного розпорядника)

Рожищенська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 

року № 1209)



7. Мета бюджетної програми  Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами міста

8.

N з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Проведення модернізації 

матеріально-технічної 

бази дошкільних 

навчальних закладів, 

забезпечення сучасним 

обладнанням та 

інвентарем, оплати  

комунальних та інших 

послуг

2 202 164,00 2 202 164,00

2

Забезпечення виплати 

заробітної плати, 

нарахувань на заробітну 

плату штатним 

працівникам

10 649 000,00 10 649 000,00

Завдання

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

Завдання бюджетної програми

Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг в галузі дошкільної освіти



3
Забезпечення продуктами 

харчування
1 000 000,00 800 000,00 1 800 000,00

4

Придбання обладнання та 

предметів 

довгострокового 

користування

60 000,00 60 000,00

5

Реконструкція вузла оліку 

газу закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) №1 

"Малятко"

70 000,00 70 000,00

6

Реконструкція 

пішохідних доріжок 

дошкільногоь 

навчального закладу №2 

"Дзвіночок"

30 000,00 30 000,00

13 851 164,00 960 000,00 14 811 164,00

гривень

N з/п
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма підтримки та 

збереження об'єктів і 

майна  комунальної 

власності територіальної 

громади міста Рожище на 

2019 рік"

150000 160000 310000

10.

Усього

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



150000 160000 310000

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Кількість дошкільних 

навчальних закладів міста
одиниць Мережа 4 4

Кількість груп у 

дошкільних навчальних 

закладах міста

одиниць Внутрішня звітність 24 24

Кількість штатних 

одиниць педагогічного 

персоналу

одиниць Штатний розпис 64,374 64,374

Кількість штатних 

одиниць обслуговуючого 

персоналу

одиниць Штатний розпис 80,1 80,1

2 продукту

Кількість дітей, ьщо 

відвідують дошкільні 

заклади освіти

осіб Статистична звітність 582 582

Кількість дітей від 0 до 6 

років
осіб Табель відвідувань 881 881

Кількість дітей, що не 

охоплено дошкільною 

освітою

осіб Внутрішня звітність 299 299

3 ефективності

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



Витрати на утримання 1 

дитини в рік
гривень Розрахунково 23799 1649 25448

Витрати на харчування 1 

дитини в рік
гривень Розрахунково 1718 1374 3092

Кількість дітоднів 

відвідування
дітоднів Табель відвідувань 66000 66000

4 якості

Відсоток охоплення дітей 

дошкільною освітою
% Розрахунок 66 66

(підпис)

(підпис)

Дата погодження 13.02.2019 року

М. П.

Керівник установи - головного

розпорядника бюджетних коштів /

заступник керівника установи

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності - головний бухгалтер

В.А.Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.С.Попова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


