ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови № 4 від 14.01.2019 року.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Кирило - Ганнівська сільська рада
Кирило - Ганнівська сільська рада
_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1

0100000

Кирило - Ганнівська сільська рада

(КТПКВК МБ)
2.

0110000

(найменування головного розпорядника)
Кирило - Ганнівська сільська рада

(КТПКВК МБ)
3

(найменування відповідального виконавця)

0111162

0990

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнуваньспеціального фонду-

0,00

Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)
130 000,00

гривень, у тому числі загального фонду -

130 000,00

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України " Про освіту"
Закон України " Про загальну середню освіту"
Постанова КМУ від 16.01.2003 №31( у редакції постанов КМУ від 09.06.2011 р.,
№614 від 08.02.2012р. №68) "Про затвердження Програми "Шкільний автобус"

6. Мета бюджетної програми:

Створення рівних можливостей для всіх громадян, які проживають і постійно працюють у сільській місцевості, в задоволенні соціальних та культурно- освітніх
потреб.Організація безпечного, регулярного і безоплатного підвезення учнів, дітей та педагогічних працівників до місця навчання, роботи і додому, підвезення
учасників навчально - виховного процесу до місць проведення культурно - мистецьких, спортивних, оздоровчих, інших заходів місцевого, регіонального рівнів, а
також раціональне використання матеріально - технічної бази.

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п

Завдання
2
Організація безпечного, регулярного і безоплатного підвезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів до місця навчання, роботи і
додому.Забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти. Забезпечення участі учасників навчально - виховного процесу в екскурсіях,
конкурсах, спартакіадах, олімпіадах.

1
1

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет
розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Здійснення витрат, пов"язаних з перевезенням учнів та педагогічних працівників до місць
навчання і додому .

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

УСЬОГО

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

№ з/п

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

Місцева цільова Програма "Шкільний автобус" на 2016 -2020 роки.
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3.

Показник
Показники затрат

2

Кількість днів перевезень
Показники продукту
Кількість дітей і педпрацівників
Вартість одного дітодня перевезень
Відсоток перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

дні

Розрахунок

197

197

од.
грн.

Список
Розрахунок

54
12,22

54
12,22

100

100

%

С.М. Тополь

Сільський голова
(підпис)

(ініціали і прізвище)

Сільський голова

С.М. Тополь.

ПОГОДЖЕНО:

