
9. Перелік місцевих\ регіональгих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

1
Забезпечення складання та надання звітності, 

фінансової документації, фінансування 
установ згідно затвердженних кошторисів

2370000 2370000.00

Відділу освіти, культури, охорони здоров'я  та 
соціальної політики Лановецької міської ради№15 
від 6.02.2019 року

Найменування місцевої\регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд

1 Забезпечення надання прослуг дітям з 
особливими потребами 1386400 1386400.00

разом

1 2 4 5 6

N з/п Напрямки використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 

розвитку Усього

(грн.)

гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України «Про освіту» від 11.06.2008р. №1060-ХІІ (зі змінами), Постанови та рішення Кабінету  
Міністрів України, рішення сесії міської  ради від 19.12.2018 року №763 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та рішення сесії міської ради від 26.12.2018 року №802 « Про внесення 
змін до бюджету територіальної грамади на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти
7. Завдання бюджетної програми

N з/п

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-    3756400 . гривень,у тому числі загального фонду-

Забезпечення надання прослуг дітям з особливими потребами

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

8. Напрямки використання бюджетних коштів:

Завдання бюджетної програми

2

1 Забезпечення складання та надання звітності, фінансової документації, фінансування установ згідно затвердженних кошторисів

2. (0)(6)/(1)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

(КПКВК МБ)

3756400 0

3 (0)(6)(1)(1)(1)(6)(1)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

(КПКВК МБ)

Лановецької міської ради

6.02.2019 року№17

Інші заклади у сфері освіти 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 

Розпорядження 

ПАСПОРТ



Кількість дітей з особливими пьтркбами од. мережа 46.00

5

46.00

кількість інклюзивно ресурсних центрів од. рішення сесії 1.00

5

усього

5

N з/п Показник

(ініціали і прізвище)

Начальник відділу Ходанович О. І.

(ініціали і прізвище)

Начальник відділу бюджету, фінансів та планування Лановецької міської ради Салецька Н.В.

4.00
26.50

34.00

560.00

ПОГОДЖЕНО:

34.00

560.00

33000.00

939100.00

Витрати на утримання одного учня з особливимит потребами грн Розрахунок

4.00
26.50

34.00

560.00

1.00

34.00

560.00

33000.00

939100.00витрати на утримання однієї установи від Розрахунок

4 Якості

кількість особових рахунків які веде один працівник од. Розрахунок

кількість установ які оьслуговує один працівник од. розрахунок
3 Ефективності

особові рахунки

Кількість закладіва які обслуговують установи од. мережа

Кількість особових рахунків од.

2 Продукту

кількість штатних одиниць од. штатний розпис
кількість установ од. штатний розпис

1 Затрат
1 2 3 4 5

Одиниця 
виміру Джерело інформації Спеціальний фондЗагальний фонд

Усього
10. Результативні показники бюджетної програми

1 3 4

Найменування місцевої\регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд разом


