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1. 

2. 

з. 

0600000 

(код) 

0610000 

(код) 

0610160 

(код) 

Орган з питань освіти і науки 

Орган з питань освіти і науки 

0111 

(КФКВК) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

• ПАСПОРТ 

ЗАТ!

( 

'1<ЕНО 
Нак� .1стерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 
(у редахціі наказу Міністерства фінансів Украіни від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядження селищного голови № 56-р від 27.12.2018р. 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

------------'№. _____________ _ 

бюджеп\ої програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1450 700,00 

(найменування головного розпорядника) 

(найменування відповідального виконавця) 

Керів�нцтво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 
тернторіальних громадах 

(найменування бюджетної програми) 

гривень, у тому числі загального фонду 1450700,00 гривень та 

Конституція Українн, Бюджетннй Кодекс України, Податковнй Кодекс Українн, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон "Про освіту", Наказ МФУ "Про 
затвердження складовнх програмної класнфікації вндатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ "Про деякі пнтання запровадження програмно - цілього методу складання 
та виконання місцевих бюджетів", 
Рішення селищної ради від 21.12.2018р. № 230 "Про селищний бюджет на 2019 рік" зі змінами 
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки. 
Компr1ексна ооогоама nозвuткv освіти Смоrtінської об'єr,наноїтеонтооіа ГІьної гоомаr1и на 2019-2021 поки 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної проrрами 

№з/п Ціль державної політики 

7. Мета бюджетної програми 
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 

�- � ............... , . ..., .................... _._ ........................ .... 

№з/п Завдання 

. 

І Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 

2 . Оновлення матеоіально - технічної бази 

_,. 



9. Напрями використання бюджетних коштів ( ·" 

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 з 4 5 

1 Забезпечення виконання наданих законодав ств ом повноважень 1450700 ОО о оо 1450700 ОО 
УСЬОГО 1450 700 ОО 0,00 1450 700,00 

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

№з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 

Комплексна програма розв итку освіти Смолінської об'єднаної територіаль ної громади 
1 на2019-2021 роки 

Усьоrо 

11. Результативні показники бюджетної проrрами 

№з/п 

Селищний голова 

Показники 

ат 

кількість 

кількість в иконаних листів, зв ернень, заяв, скарг на одного 

праців ника 

витрати на 

Одиниця 
.!ШМЇ 

з 

0_.ll 

од. 
од. 

од. 

з 

1436700,00 

1436 700 оо 

Джерело інформації 

4 

розрахункові дані 

розрахункові дані 

4 5 

0,00 1 436 700,00 

о оо 1436 700 ОО 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

5 6 

11.25 о.оо 

І 
1 300,00 0,00 
350.00 о.оо 

І 116,00 0,00 

І 31,00 0,00 

128 951 оо ооо 

МазураМ.М. 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

Майстренко О.П. 

(іtrіціали/ініціал, прізвище) 

Усього 

7 
о оо 

11,25 

І 
о,оо 

1 300,00 
350,00 

о.оо 

116,00 

31,00 

128951 оо 



-

І 

злт( кЕно . 
Наказ .. .-нстерства ф1нанс1в Украіни 26 серпня 2014 року No 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядження селищного голови № 56-р від 27.12.2018р. 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджеrу) 

_________ __ №. ______ _______ _ 

1. 

2. 

з. 

0600000 

(код) 

0610000 

(код) 

0611010 

(код) 

Орган з питань освіти і науки 

Орган з питань освіти і науки 

0910 

(КФКВК) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 370 000,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

8 849 900,00 

(найменування головного розпорядника) 

. (найменування відповідального виконавця) 

Надання дошкільної освіти 

(найменування бюджетної програми) 

гривень, у тому числі загального фонду 8 479 900,00 гривень та 

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон "Про освіту", Закон України "Про 
дошкільну освіту" Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження 
програмно - цілього методу складання та виконання місцевих бюджетів", 
Рішення селищної ради від 21.12.2018р. № 230 "Про селищний бюджет на 2019 рік" зі змінами 
Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік". 
Програма економічного і соціального розвитку Смолінсь.кої селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки. 
Компr1ексна оnогоама оозвиткv освіти Смог,інської об'єJІнаної теnитоnіа f1ьної гоомааи на 2019-2021 поки 

�- :::::i·--- ,....,-i::·--

І . 
-

""[:" 

№з/п Ціль державної політики 

7. Мета бюджетної програми 

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами 

8. Завдання бюджетної проrрами 

№з/п Завдання 

.. 

Забезпечити створення належних умов для надання на належно івні дошкільної освіти та виховання дітей 

І 



9. Напрями використання бюджетних коштів ( ( "' 
•у•--·� 

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 з 4 5 
І Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 8 459 900 оо 370 ооо оо 8 829 900 оо 

УСЬОГО 8 459 900 оо 370 ооо оо 8 829 900 ОО 

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

- .... -�---

№з/п Найменування місцевої/ регіональної програми 
• 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 з 

Комплексна програма розвитку освіти Смолінської об'єднаної територіальної громади 
І на 2019-2021 роки 8 459 900,00 

Усього 8 459 900.00 

11. р - - - - -- --- -- ·  --- -- --- ------ б --- --- ----- --...--- ...- - --·-

№з/п Показники Од_иниця Джерело інформації 
вuuinv 

1 2 з 4 
затnат 

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами ОД. штатний розпис 
оплати віднесених до педагогічного пеосонапv 

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ОД. штатний розпис 
сеоедньооічне число штатних одиниць ообітників ОД. штатний DОЗПИС 

кількість дошкільних навчальних закладів ОД. меоежа 
кількість гоvп ол. меnежа 

обсяг витоат на забезпечення енеогоносіями ГОН. КОШТОРИС 
ПDОдVКТV 

кількість дітей що відвідують дошкільні заклади осіб меоежа 
Об"єм м кvб оозоахvнкові дані 

:::елищн 
�дСІ10р�"' 

,ю·· С'1?о csc,.,; 
т-�:�МОЛ�"7f{ .Се Ї Dад 

(/'!."-ty"oooro •;" "'"\""" І 
і·�··· �)JI ,Н . о g :::, � � \ 01. . �� ) 'і _ff 
�\ �" -�� погодження) / * � --- __,, 

�' 

есЬективності 
діто-дні відвідУвання 

Сеоедні витnати на 1 м.кvб. · 
Сеоедні витоати на 1 особv 

----·- днів оозоахvнкові дані 
/ ;·�н. оозоахvнкові дані 

// о -1--�- С- , , і.)<ПJ'н:. оа:rоііхvнкові дані f/4�u -�� -� -с � 11{(/ !і/\;, І а. () �# ' • V ' 

і О 
�

�-
,_.-о І ')W -р (підпис) ( 

(!) .,r/ � 
�о 

� � 9: ns_, 11" _f; /J ,r - --:---... 

* - �f1//-y �:-�Л/А. 
/ І... (підпис) /__,)7/ 

/ 

4 5 

0,00 8 459 900,00 

о.оо 8 459 900 ОО 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

5 б 

2,00 0,00 

8 оо о оо 

77 25 о оо 

2 оо о оо 

14 оо о оо 

1 548 900 ОО о оо 

310 оо о оо 

10 531 оо о оо 

25 900 оо о оо 

14 70 о оо 

4 996 оо о оо 

МазураМ.М. 

. -

Майстренко ОЛ. 

Усього 

7 
о оо 

2,00 

8 оо 
77 25 
2 оо 

14 оо 

І 548 900 ОО 
о оо 

310 оо 
10 531 оо 

о оо 

25 900 оо 
14 70 

4 996 оо 



І 

1. 

2. 

з. 

0600000 

(код) 

0610000 

(код) 

0611020 

(код) 

Орган з питань освіти і науки 

Орган з питань освіти і науки 

0921 

(КФКВК) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 538 000,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

• 

ПАСПОРТ 

злт( ЖЕНО 
Нак!. .�істерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 
(у редакціі наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядження селищного голови № 56-р від 27.12.2018р. 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюдже-�у) 

___________ № .  _______ ______ _ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

22 712 250,00 

(найменування головного розпорядника) 

(найменування відповідального виконавця) 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 

(найменування бюджетної програми) 

гривень, у тому числі загального фонду 22 174 250,00 гривень та 

"Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс Украіни, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"", Закон '"'Про освіту"", Наказ МФУ ""Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"", Наказ МФУ ""Про деякі питання запровадження програмно - цілього методу 
складання та виконання місцевих бюджетів"", 
Рішення селищної ради від 21.12.2018р. № 230 ""Про селищний бюджет на 2019 рік"" зі змінами 
Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 ""Про затв.ердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік"". 
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки." 
Комплексна програма розвитку освіти Смолінської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки 
Пnого2м2 "lllvirJL ччU явтобJІс" СчоІІічс, vоїОТГ ня 2019 2010 oiv 

...... �-�-- --r:::··· 

І 
....... ----- ---------. ---·- -··t:;····- � 

.. 

№з/п 

7. Мета бюджетної програми 

- ...... ------- - � -

Ціль державної політики 

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 

. 

8. Завдання бюджетної програми 

І №з/п І ЗавдаІПІЯ 

І 



,зпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітнім 
Забезпечення підвозу учнів до загальноосвітніх нав чаль 

,.rальними закл_<Ц!ами 
2 _·'.\акладів 

9. Напрями використання бюджетних коштів 
F 

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 з 4 5 
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 22 174 250 оо 538 ооо оо 22 712 250 оо 

УСЬОГО 22 174 250 оо 538 ООО оо 22 712 250 ОО 

1 О. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюдж�ноУ програми 
-.------

№з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 з 4 5 
Комплексна програма розвитку освіти Смолінської об'єднаної територіальної громади 

І на 2019-2021 роки 22 144 250,00 538 ооо.оо 22 682 250,00 

2 Пооrnама "Шкільний автобvс" Смолінської ОТГ на 2018-2019 ооки 30 ооо оо о оо зо ооо оо 
Усього 22 174 250 ОО 538 00000 22 712 250 оо 

...... _.__, .................................... � .................... ,..... .. �-........... .., ........... -···· 

№з/п Показники 
Одиниця 

пиміnv 
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд 

1 

Селищний голова 

ПОГОДЖЕНО: 

2 

затоат 

кількість закладів (за мvпенями шкіл) 
кількість класів (за стvпенями шкіл) 

середньорічне 9исло посадових окладів (ставок) педагогічного 
пеосоналv 

середньорічне число штатних одиниць робітників 
обсяг витрат на забезпечення енергоносіями 

ПDOJIVКТV 

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога 

пои поаuевлаштvванні 
об"єм 

еФективиості 
діто-дні відвіпvвання 

середні витоати на 1 особv 
витрати на 1 м кvб 

0�0р.1 тд сп� 
� №8Л08 ,..І, �- ю,:,.•• ·•1вс о�� " 4с'І> 

+..,. � .../J cf -<) _... 

з 4 

ОД. меоежа 
ОД. меоежа 

ОД. штатний розпис 

ОД. штатний розпис 
гон. коштооис 

ОД. мережа 

мкvб Ідані vстанови 

днів звітністh 
гон. // "розрахунко.в1 щщі 
ГDН. ,(І' r,.. U .Qoзnя,/4,iJKQ)li 'дан!\ 

у )/ \�l\\ 
'-

Відділ освіти Смолінської селищної оад ��� � $ r;:-;--, s � 
[{ n�:v,Ф�j _,,, ,�� ,J;, 

(Назва місцевого фінансового органу) 

Начальник н��� �
//

J_;JJ? 
• (!) �  $[) _,,,,---х� 
�i,,.._ '\,_ 0� % " f (підпис) / -:;/ / 

�.,. ' ·Ko,q 4179вб1-
".v. Кl' '-- � 
� � =---

5 б 

2 оо о оо 
41 оо о оо 
88,00 0,00 

47 50 о оо 
З 212 900 оо о оо 

14,00 0,00 

63 230 зо о оо 

58 ооо оо о оо 
315 оо о оо 
50 80 о оо . -

МазураМ.М. 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

Майстренко О.П. 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

Усього 

7 

о оо 

2 оо 
41 оо 

88,00 

47 50 
З 212 900 оо 

о оо 

14,00 

63 230 зо 
о оо 

58 ооо оо 
315 оо 
50 80 



-

ЗАТ( 'ЖЕНО 
Накl. t1істерства фінансів України 26 серпня 2014 року No 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядження селищного голови № 56-р від 27.12.2018р. 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджеrу) 

----------�№. _____________ _ 

1. 

2. 

0600000 

(код) 

0610000 

Орган з питань освіти і науки 

Орган з питань освіти і науки 

• 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

(найменування головного розпорядника) 

(найменування відповідального виконавця) 

3. 

(код) 

0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашк�ьної роботи з дітьми 

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 971 150,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 916 150,00 гривень та 

спеціального фонду- 55 000,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

"Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"", Закон ""Про освіту"", Закон України 
""Про позашкільну освіту освіту"" Наказ МФУ ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"", Наказ МФУ '"'Про деякі 
питання запровадження програмно - цільоrо методу складання та виконання місцевих бюджетів"", 
Рішення селищної ради від 21.12.2018р. № 230 ""Про селищний бюджет на 2019 рік"" зі змінами 
Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 ""Про затве_рдження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік"". 
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки." 
Компаексна пnогоама nозвиткv освіти Смоr1інсLІСОЇ об'є[Інаної тenuтonia ІІLної гnомаJІи на 2019-2021 ооки 

~· ::::i·--- ,-,-i::··-

І . 
,-,- - -- -- ------ -------- ··t:,;· 

. �-

№з/п Ціль державної політики 

7. Мета бюджетної програми 

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 

8. Завдання бюджетної проrрами 

№з/п Завдання 

-· 

Забезпечити ення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 

І 



9. Напрями використання бюджетних коштів ( 
. 

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 з 4 5 

І Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2 852 500 оо 55 ооо оо 2 907 500 оо 
УСЬОГО 2 852 500,00 55000 ОО 2 907 500 ОО 

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

• 

№з/п Найменування місцевої/ регіональної програми � Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 з 4 5 

Комплексна програма розвитку освіти Смолінської об'єднаної територіальної громади 
І на 2019-2021 роки 2 852 500,00 55 000,00 2 907 500,00 

Усього 2 852 500 оо 55 ооо оо 2 907 500 ОО 

11. РезультативнL показники бюджетно� програми 

№з/п Показники Одиниця 
RИМІПV 

Джерело інформації Загальний фонд 

І 
Спеціальний фонд 

2 
затрат 

І<і_л_1,_кjст_ь з�кладів (за ступенями шкіл) 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 

персоналу 
середньорічне число штатних одиниць робітників 

обсяг витрат на забезпечення енергоносіями 
продукту 

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту 

П,[ІQЦЦ! 

ефективності 
витрати на І дитину, яка отримає позашкільну__освіту 

середю витрати на І особу 
середні витрати на І м кв //"-::,_ 

з 4 

ОД. мережа 
ОД. штатний розпис 
од. штатний розпис 
грн. кошторис 

осіб мережа 
м кв І дані установи 

грн. розрахункові дані 
-н. розрахункові дані 
rpii°)._ І ро1Р,1ХУнкові дані 

f;?
'-' 

rp�· 

f/§
✓;t, !J 

щної ад 
ргану) 

"' , . 

� 

L 
�1 

5 6 

І ОО о оо 

17,00 0,00 
16 50 о оо 

І 288 800,00 0,00 

460,00 l 0,00 
10 522,00 j 0,00 

7 900 оо І о оо 

2 624 80 І о оо 

122 50 І о оо 

МазураМ.М. 
(ініціалн/ініціал, прізвище) 

Майстренко О.П. 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

І 
Усього 

7 

о оо 
І ОО 

17,00 
16 50 

І 288 800,00 
о.оо 

460,00 
10 522 оо 

о оо 
7 900 оо 
2 624 80 
122 50 



....----.., 

І. 

2. 

З. 

0600000 

(код) 

0610000 

(код) 

0611100 

(код) 

Орган з питань освіти і науки 

Орган з питань освіти і науки 

0960 

(КФКВК) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 30 000,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

( 

• 

� ПАСПОРТ 

ЗА'Іf 'ЖЕІЮ 
Нак:\_ ,істерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 
(у редахції наказу Міністерства фінансів Україин від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядження селищного голови № 56-р від 27.12.2018р. 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюдже�у) 

___________ № .  _ _ ___________ _ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

2 049 500,00 

(найменування головного розпорядника) 

, (найменування відповідального виконавця) 

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художн'іми, хореографічними, 
театральними, хоровими, мистецькими) 

(найменування бюджетної програми) 

гривень, у тому числі загального фонду 2 019 500,00 гривень та 

"Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"", Закон ""Про освіту"", Закон України 
""Про позашкільну освіту освіту"" Наказ МФУ '"'Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"", Наказ МФУ ""Про деякі 
питання запровадження програмно - цілього методу складання та виконання місцевих бюджетів"", 
Рішення селищної ради від 21.12.2018р. № 230 ""Про селищний бюджет на 2019 рік"" зі змінами 
Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 ""Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік"". 
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки." 
Компаексна поогоама nозвuткv освіти СмоІІінської об'є11наної теnитоnіа тц"ної гоомаr1и на 2019-2021 поки 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

№з/п І Ціль державної політики 

l 

7. Мета бюджетної програми 
&_ховне та естетичне виховання дітей та молоді 

8. Завдання бюджетної програми 
№з/п Завдання 

.. 

І 
Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і МР2_І(JІ.ВИ J 



9. Напрями використання бюджетних коштів ( 
-------

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

І 2 з 4 5 
І Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2 019 500 оо 30 ооо оо 2 049 500 оо 

УСЬОГО 2 019 500 оо 30 ооо ОО 2 04950000 

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

• 
№з/п Найменування місцевої/ регіональної програми • Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

І 2 з 4 5 
Комплексна програма розвитку освіти Смолінської об'єднаної територіальної громади 

І на 2019-2021 роки 2 019 500,00 30 000,00 2 049 500,00 

Усього 2 019 500 оо 30 ооо оо 2 049 500 ОО 

- - . - -- --- --------- -------------- ---,......---- ----- --.... -- .... -----
№з/п Показники Одиниця 

яйміnv 
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд 

І 2 з 4 
затnат 

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
ОД. штатний розпис 

пеосоняпv 
сеоедньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 

кількість закладів од. меоежа 
обсяг витоат на на забезпечення енеогоносіями ГОН. КОШТОРИС 

ПDОдVКТV 

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога осіб мережа 

пnи пnапевлаш,vванні 
середньорічна кількість vчнів осіб осіб мережа 

плоша м кв шані vстанови 
есЬективності 

витрати на 1 vчня ГОН. оозоахvнкові дані 
сеоедні витоати на 1 м кв ГОН. оозоахvнкові дані 

якості 

відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту відс. статистичні дані 

відсоток поацевлаштованих випvскників 
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'lf ,?' о ';?, ' -

<!'2О�Ял .н�С\'о�� 
·,:;,. "' 

� 

. 

/ ві� . статистичні дані 
�о �n� _ce:�JюjJ 

..-: -� ., :? /4-с rг-- z 0 

_: � $! � � ,s,
,;;, 

"'-. 11 

: g cj( J {,- І І І_� ПИСJ ( 
: о (t·Ч ;� " 

�- ... QJ � � . r �, � / 
7 --- о�' 

--� "-!2_5,; :я,,/ !JJ,.=::, fllt:::J:l ":,*.1,, .. 
� /11// 

·-..::---...:_�_; __ у,к� {п� -/ І 

5 б 

17,54 0,00 

3 25 о оо 
І ОО о оо 

107 700 оо о оо 

1,00 0,00 

140 оо о оо 
380 оо о оо 

769 30 о оо 
283 40 о оо 

92,00 0,00 

63 оо о оо 

МазураМ.М. 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

Майстренко О.П. 
(іні1І1я.пи/іні11і:1.п пni-iяu111P'I 

Усього 

7 
о оо 

17,54 

3 25 
І ОО 

107 700 оо 
о оо 

1,00 

140 00 
380 оо 
о.оо 

769 30 
283 40 
о.оо 
92,00 

63 оо 




