
 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ №15 від 6.02.2019 року 

__________________________________________________ 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету) 

наказ 

Розпорядження Лановецької міської ради 

(найменування місцевого фінансового органу) 

від 6.02.2019 року № 17 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на _2019 рік 

1. ___1000000                    _ Відділ освіти, культури,охорони здоров’я та соціальної політики Лановецької міської ради  

   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника) 

2. ______1010000                         Відділ освіти, культури,охорони здоров’я та соціальної політики Лановецької міської ради  

   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця) 

3. _                                                  Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання               

3. __0611100 ____           1100       (музичних,географічними, театральними, хоровими, мистецькими 

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – _2287700__ гривень, у тому числі загального фонду – _2177700_ гривень та 

спеціального фонду – _110000_ гривень. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  

від ____________ 2018 року № _____) 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: ____Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України «Про освіту» 

6. Мета бюджетної програми:  Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання   

                                                         (музичних,географічними, театральними, хоровими, мистецькими)         

7. Завдання бюджетної програми: 
 

№ з/п Завдання 

 Забезпечення у наданні спеціальної освіти школами естетичного виховання                                                              

(музичних,географічними, театральними, хоровими, мистецькими)   
 
 

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 

  Надання спеціальної освіти 

школами естетичного виховання                                                  

(музичних,географічними, 

театральними,хоровими, 

мистецькими)         

 

2177700 110000  2287700 

Усього 2177700 110000  2287700 
 

 

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

 (грн) 



3 

 
 

Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 

    

Усього       

 

10. Результативні показники бюджетної програми:  
 

 

№ 

з/п 

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Показники затрат       

 Кількість установ Од. Мережа закладу культури 1  1 1 

2 Середнє число окладів (ставок) -всього 0д. Штатний розпис 25,5    

  Середнє число окладів (ставок) керівних 

працівників 

Од. Штатний розпис 2    

3 Середнє число окладів (ставок)-

педагогічного персоналу 

Од. Штатний розпис 20   

 Середнє число окладів (ставок) -
спеціалістів 

Од. Штатний розпис 1    

4 Середнє число окладів (ставок)- 

обслуговуючого персоналу 

Од. Штатний розпис 1,5    

  Середнє число окладів (ставок)- 

робітників 

Од. Штатний розпис 1   

 Кількість відділень (фортепіано, 
баян,гітара, народні інструменти,вокал) 

Од. Штатний розпис 5   

 Видатки на отримання освіти у школах  грн.. Річний звіт 2177700 110000 2287700 



4 

 

естетичного виховання 

 Показники продукту      

 Середня кількість учнів, які утримують 
освіту у школах естетичного виховання 

осіб Річний звіт 158   

 Середня кількість учнів, звільнених від 

оплати навчання 

осіб Річний звіт 60   

 Показники ефективності      

 Чисельність учнів на одну педагогічну 
ставку 

осіб розрахунок 9   

 Витрати на навчання одного учня, який 

отримує освіту в школах естетичного 
виховання в т.ч. за рахунок батьківської 

плати 

Грн. розрахунок 14479   

 Показники якості      

 Динаміка збільшення чисельності учнів, 

які отримують освіту у школах 
естетичного виховання у плановому 

періоді 

% розрахунок 0   

 Відсоток обсягу батьківської плати за 
навчання в загальному обсязі видатків на 

отримання освіти у школах естетичного 

виховання 

% розрахунок 5,05   

 

 

Начальник відділу 

   

__________ 

(підпис) 

Ходанович О.І. 

 

  

  

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник відділу бюджету, 

фінансів та планування  

Лановецької міської ради                                          __________________                 Салецька Н.В.  
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