
ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 1000000 41823542

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 41823542

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611020 1020 0921 19538000000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

4.

5.

Паспорт

Розпорядження Лановецької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від  29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ відділу освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики

Лановецької міської ради від 08.07.2020 року№87-од

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.07.2020 року N 92-од

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

Відділ освіти , культури, охорони здоров'я та 

соціальної політики Лановецької міської ради 

Відділ освіти , культури, охорони здоров'я та 

соціальної політики Лановецької міської ради 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти  в т.ч.дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

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 Лановецької міської ради від "18" грудня 2019 р. № 1519 "Про бюджет 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (код бюджету19538 000000)",  рішення сесії міської ради від 18.грудня 2019 року №1503 " Про 

програму соціально-економічного розвитку Лановецької міської ради (ОТГ) на 2020 рік" рішення   сесії  Лановецької міської ради від 12.02.2020 року 

№1601 " Про внесення змін до бюджету  об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення   сесії  Лановецької міської ради від 05.03.2020 року 

№1711 " Про внесення змін до бюджету  об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",рішення   сесії  Лановецької міської ради від 20.05.2020 року 

№1809" Про внесення змін до бюджету  об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",ішення   сесії  Лановецької міської ради від 20.05.2020 року 

№1901" Про внесення змін до бюджету  об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 39086600 гривень, у тому числі загального фонду - 38141099 гривень та спеціального фонду - 

945501 гривень.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування відповідального виконавця)



N з/п

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Забезпечити надання 

відповідних послуг 

денними 

загальноосвітніми 

навчальними 

закладами 

3814099 945501 39076600

38141099 945501 39086600

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

0

11.

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

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Кількість заклвдів од. мережа 4 4

кількістьо опорних шкіл од мережа
1 1

кількість класів од. мережа 83 83

середнє число ставок 

пед персоналу

од штатний розпис
193 193

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

Усього

Доступність і безоплатність для кожного громадянина  послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти 

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти              

Результативні показники бюджетної програми:

Усього

Завдання

1. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освітти в денних закладах загальної середньої освіти 

Завдання бюджетної програми : 

Ціль державної політики

. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освітти в денних закладах загальної середньої освіти 



в.т.числі жінок од. штатний розпис
165 165

в.т. числі чоловіків од. штатний розпис
28 28

середнє число ставок 

робітників

од. штатний розпис
85 85

в.т.числі жінок од. штатний розпис
57 57

в.т. числі чоловіків од. штатний розпис
28 28

всього середнє число 

ставок

од штатний розпис
278 278

2 продукту

Кількість учнів од. мережа 1502 1502

втому числі хлопчиків од мережа 727 727

дівчаток од мережа 775 775

Кількість дітей, які 

отримують пільгове 

харчування

од мережа

202 202

3 ефективності

середні витрати на 

одного учня

грн розрахунок
24528 244 24772

діто дні відвідування дні розрахунок
220000 220000

4 Якості

кількість днів 

відвідування

дні розрахунок
160 160

відсоток охоплених 

дітей шкільного віку

від розрахунок
100 100

(підпис)

М.П.

(підпис)

М.П.

Салецька Н.В.

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бюджету фінансів та планування 

Лановецької міської ради 

Міський голова Р.В.Казновецький

(ініціали, прізвище)

О.І. Ходанович

Начальник відділу освіти, культури, охорони здоров'я та 

соціальної політики Лановецької міської ради 


