
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.09.2022_____________№ 263______________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44006059

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредіптвання місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

44006059

(код за ЄДРПОУ)

3._____________0611010_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 1010______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0910_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти______________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356400000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 336 310,00 гривень, у тому числі загального фонду 25 521 810,00 гривень та

спеціального фонду- 2 814 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської міської ради від 22.12.2021 р.№1366 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022 рік; Рішення сесії Миколаївської 
міської ради від 23.02.2022 р.№1454 ; Рішення виконавчого комітету міської ради від 03.05.2022 року №45.,Рішення виконавчого комітету від 16.08.2022 року №96.,Рішення 
виконавчого комітету від 08.09.22 №108.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики , спрямована на створення належних умов для надання дошкільної освіти дітям.

7. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Надання дошкільної освіти 25 521 810,00 2 814 500,00 28 336 310,00

УСЬОГО 25 521 810,00 2 814 500,00 28 336 310,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної

Андрій СТАРОВЕЦЬКИЙ

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний розпис 9,00 0,00 9.00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 13,25 0,00 13,25
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 56,65 0.00 56,65

кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 4,00 0,00 4,00
кількість груп од. мережа 21,00 0,00 21,00

всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) од штатний розпис 125,88 0,00 125,88
обсяг видатків на харчування дітей в дошкільному закладі грн. кошторис 1 877 300,00 2 814 500,00 4 691 800,00

продукту
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб тарифікація 530,00 0,00 530,00

кількість дітей від 0 до 6 осіб статистика 1 165,00 0,00 1 165,00
в тому числі осіб 530,00 0,00 530,00

• дівчата осіб звіт №85 К 266,00 0,00 266,00
хлопчики осіб звіт №85 К 264,00 0,00 264,00

кількість об'єктів,що планується відремонтувати од. розрахунково 0,00 1,00 1,00
ефективності

діто-дні відвідування днів розрахунково 131 223,00 0,00 131 223,00
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. розрахунково 48 154,36 0.00 48 154,36

якості X
кількість днів відвідування од. /У розрахунково 249,00 0,00 249,00

(ініціали/ініціал, прізвище) ~

Начальник

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Миколаївської міське) ради Стрийського^ЗЙону , 
(Назва місцевого фінансового органу/ v ,--- ---------,

і/c »/ [К і /і *Заступник начальника-началь^ик бюджетнЬрф відділу О о

ідпис)

(підпис)

Оксана Гнатів

(Дата погодження)

23.09,2022
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.09.2022_____________№ 263_____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області 44006059

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області 44006059

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. 0611021

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

102!

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти________________________________________

(найменування бюджетної програми зпдно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 48 208 551,96 гривень, у тому числі загального фонду 47 095 526,36 гривень та

спеціального фопду- 1 113 025,60 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської міської ради від 22.12.2021 р.№1366 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022 рік, Рішення сесії Миколаївської 
міської ради від 23.02.2022 р.№1454; Довідка відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району №24 від 07.04.2022 року; Наказ відділу освіти, молоді та 
спорту Миколаївської міської ради від 25.05.2022 року №124 ; Рішення сесії Миколаївської міської ради від 15.06.2022 р.№1600; рішення виконавчого комітету №77 від 05.07.2022 року;
Рішення сесії Миколаївської міської ради від 22.07.2022 р.№1631.,Рішення виконавчого комітету від 16.08.2022 року №96.,Рішення виконавчого комітету від 08.09.22 №108.

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

№ з/п Ціль державної політики -

1 Реалізація державної політики , спрямованої на створення належних умов для надання середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



і jgutjiic4in и надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 утримання закладів загальної середньої освіти 47 095 526,36 1 113 025,60 48 208 551,96

УСЬОГО 47 095 526,36 1 113 025,60 48 208 551,96

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

вні показники бюджетної и

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

обсяг витрат на утримання установ загальної середньої освіти грн. кошторисні призначення 47 095 526,36 0,00 47 095 526,36
обсяг витрат на харчування дітей грн. кошторисні призначення 4 988 700,00 919 193,63 5 907 893,63

обсяг видатків на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

грн. кошторисні призначення 0,00 35 000,00 35 000,00

продукту
середньрічна кількість учнів осіб мережа 4 296,00 0.00 4 296.00

середньорічна кількість класів шт. мережа 225,00 0,00 225,00
середньоічна кількість штатних одиниць од. тарифікація штатний розпис 227,27 0,00 227,27

кількість обладнання і предметів довгострокового користування шт. розрахунково 0,00 1,00 1,00
ефективності

витрати на утримання 1 учня грн. розрахунково 10 962,64 0,00 10 962,64
середні видатки на придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
грн розрахунково 0,00 35 000,00 35 000,00

якості
динаміка утримання 1 учня до попереднього року відс. розрахунково 126,70 о-оо 126,70

Начальник

ПОГОДЖЕНО: Z Q - Г ь' \
Фінансове управління Миколаївської міської ради Стрийського району s \\
------- ----------------- У Zyz

бюджетного Відділу) -хі’,
Ц>* о\ / °’~:Ь:

' <7

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник

________ 23,09.2022
(Дата погодження)

м.п.
\\ у

•а.

(підпис)

Андрій СТАРОВЕЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище) u

Оксана Гнатів
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району 
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.09.2022_____________№ 263_____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44006059

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області 

(найменування відповідального виконавця)

44006059

(код за ЄДРПОУ) 4

3. 0611070 1070 0960
Надання позашкільної освігн закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1356400000

(код Проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань З 970 078,00 гривень, у тому числі загального фонду З 970 078,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської міської ради від 22.12.2021 р.№1366 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022 рік; Рішення сесії Миколаївської
міської ради від 23.02.2022 р.№1454 ; Рішення виконавчого комітету №77 від 05.07.2022 року.,Рішення виконавчого комітету від 16.08.2022 року №96.,Рішення виконавчого комітету від 
08.09.22 №108.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких ,ія бюджетної

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики , спрямованої на задоволення потреб дітей у сфері позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 о3 4 5
1 Утримання заклапдів позашкільної освіти 3 970 078,00 0,00 3 970 078,00

УСЬОГО 3 970 078,00 0,00 3 970 078,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної И

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о3 4 5 6 7
затрат

обсяг витрат на утримання позашкільних установ грн. кошторисні призначення 3 970 078.00 0,00 3 970 078,00
продукту

кількість дітей, що відвідує позашкільний заклад осіб мережа 750,00 0,00 750,00
в тому числі осіб 535,00 0,00 535,00

дівчата осіб мережа 535,00 0,00 535,00
в тому числі, осіб 215,00 0,00 215,00

хлопчики осіб мережа 215,00 0.00 215,00
ефективності

витрати на одну дитину, яка отримає позашкільну освіту грн. 5 293,44 0,00 5 293,44
грн. розрахунково 5 293,44 0,00 5 293,44

якості
динаміка кількості учнів , що отримують позашкільну освіту до 

попереднього року
відс. ~ розрахунково

Z 
100,00 0,00 100,00

Начальник
(підпис)

Андрій СТАРОВЕЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Миколаївської міської ради Стрийського району 
(Назва місцевого фінансового органу)

(Дата погодження)

Оксана Гнатів
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.09,2022_____________№ 263____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти,молоді га спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

44006059

(код за ЄДРПОУ)

44006059

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.____________ 0613133_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 3133______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 1040_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики_____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356400000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 135 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 135 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської міської ради від 22Л2.2021 р.№1366 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022 рік; Рішення сесії Миколаївської 
міської ради від 25.05.2022 р.№1553,Рішення виконавчого комітету від 08.09.22 №108.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики , спрямованої на проведення заходів для всебічного розвитку молоді

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

№ з/п Завдання

1 Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

9. Напрями використання бюджетних коштів
  гривень

8. Завдання бюджетної програми



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

1 2 3 4 5

1
Проведення заходів для всебічного розвитку, підтримки творчих особистостей та 
виховання патріотизму молоді,
розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддя

135 000,00 0,00 135 000,00

УСЬОГО 135 000,00 0,00 135 000,00

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

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

1 2 3 4 5
1 Програма розвитку молодіжної політики на 2021-2023рр/ 85 000,00 0,00 85 000,00
2 Програма національно-патріотичного виховання на 2021-2023 рр. 50 000,00 0,00 50 000,00

Усього 135 000,00 0,00 135 000,00

і показники бюджетної

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього Ч ?

1 2 3 4 5 6 7
затрат

обсяг видатків на проведення заходів грн кошторис 135 000,00 0,00 135 000,00
продукту

2 кількість заходів од. план заходів сектору культури 6.00 0,00 6,00
ефективності

3 середні витрати на проведення одного заходу грн -7 розрахунково 22 500,00 0,00 22 500,00

Начальник .
(підпис)

Андрій СТАРОВЕЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Миколаївської міської ради Стрийського району 
(Назва місцевого фінансового органу)

V Ги Заступник начальника-начальник біоджетно'го відділу 
/ і . w Ч ‘ \ \~ / ■■ Ъ- V 4 » '

(Дата погодження)

Оксана Гнатів

23.09.2022
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району 
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.09.2022_____________№ 263_____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44006059

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області 44006059

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0615031

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл_______________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 164 020,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 114 020,00 гривень та

спеціального фонду- 50 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської міської ради від 22.12.2021 р.№1366 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022 рік; Рішення сесії Миколаївської
міської ради від 23.02.2022 р.№1454 ; Рішення виконавчого комітету №77 від 05.07.2022 року.,Рішення виконавчого комітету від 16.08.2022 року №96.,Рішення виконавчого комітету від 
08.09.22 №108.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики , спрямованої на створення належних умов для роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання,фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя.

№ з/п Завдання

< І Підготовка спсуїтивч^го резерв''та підвищення рівня фізичної г.дготог'леності п,тей дитячо-юнацькими спортивними школами

8. Завдання бюджетної програми

9. Hanpj їй використання бюджетних коштів
 гривень



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

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

1 2 3 4 5
1 Утримання закладів ДЮСШ 4 114 020,00 50 000,00 4 164 020,00

УСЬОГО 4 114 020,00 50 000,00 4 164 020,00

гривень

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

і показники бюджетної

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

у тому числі тренерів, осіб. осіб мережа 16,08 0,00 16,08
обсяг видатків на утримання комунальної дитячо-юнацької 

спортивної школи грн.
грн кошторисні призначення 4 114 020,00 0,00 4 114 020,00 '<

кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл од. мережа 1,00 0,00 1,00
кількість штатних працівників осіб мережа 31,08 0,00 31,08

обсяг видатків на капітальний ремонт грн кошторис 0,00 50 000,00 50 000,00
продукту

середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької 
спортивної ШКОЛИ,3 них

од. мережа 405,00 0,00 405,00

3 них осіб 306,00 0,00 306,00
хлопчики осіб мережа 306,00 0,00 306,00

3 них, осіб 99,00 0,00 99,00
дівчата осіб мережа 99,00 0,00 99,00

кількість об'єктів,що планується відремонтувати од. розрахунково 0,00 1,00 1,00
ефективності

середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальній 
дитячо-юнацькій спортивній школі у розрахунку на одного учня грн.

розрахунково
10 158,07 0,00 10 158,07

середні виграти на капітальний ремонт одного об"єкта грн. розрахунково 0,00 50 000,00 50 000,00
якості

динаміка кількості учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної 
школи, порівняно з минулим роком, %

відс. У
2 розрахунково 100,00 0,00 100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Андрій СТАРОВЕЦЬКИЙ
(підпис)

Оксана Гнатів
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

23.09.2022
(Дата погодження)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району 
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.09.2022____________ № 263______________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1, 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти,молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44006059

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області
44006059

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3._____________0617321_____________
(код Програмної класифікації видаїків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 7321______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0443_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 освітніх установ та закладів______________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356400000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 150 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської міської ради від 23.02.2022 р.№1454 (Рішення виконавчого комітету міської ради від 03.05.2022 року №45.,Рішення виконавчого комітету від 08.09.22 №108.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити розвиток інфраструктури освітніх установ та закладів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвиток інфраструктури освітніх установ та закладів

№ з/п Завдання

1 Нове будівництво модульної котельні ЗДО "Журавлик" по проекту Грушевського 4-А міста Миколаєва Стрийського району Львівської області (ПКД)

8. Завдання бюджетної програми

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



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

1 2 3 4 5

1 Нове будівництво модульної котельні ЗДО "Журавлик" по проекту Грушевського 4-А міста 
Миколаєва Стрийського району Львівської області

0,00 150 000,00 150 000,00

УСЬОГО 0,00 150 000,00 150 000,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) грн. проектно-кошторисна документація 0,00 150 000.00 150 000.00

продукту
Кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати) од. проектно-кошторисна документація 0,00 1,00 1,00

ефективності
середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об"єкту

______
-проектно-кошторисна документація

_________________________
0,00 150 000,00 150 000,00

Начальник •

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Миколаївської міської ради Стрийського району

(підпис)

Андрій СТАРОВЕЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетною о відділу

' '' ■' ' 23.09.2022
............ ■
э с (Дата погодження)

еє G
(підпис)

Оксана Гнатів
(ініціали/ініціал, прізвище)


