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ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Вiддiл культури i туризму
(наfuленраlшrя головного розпорядника

Лимаrrськоi MicbKoi ради Донецькоi областi
бюджету)

J\b 5О- м ,::

гl
,о\

лиманськоi Micbkoi
(наfu,Iешування головного розпорядника)

Вiддiл щудьтури i туризму ЛиманськоТ MicbKoi ради Донецькоi областi
(найменуваншI головного розпорядника)

виховання

коштlв

хореографiчними. театральними. хоровими" мистецькими)
(наfuиенування бюджетноТ програми)

.rУ

1 1000000
(коД)

2. 1010000
(код)

J 101 1 100
(кол)

0960
(кФквк)

3 156 816.00 гривень та

5. Пiдставй для виконання бюджетноi програлли

KoHcTr,rTrzTri я УкпаiЪи (Закон укпаlни вlп 28.06.1996 J\ъ2 54/gб з1 змiнами та rтопоRнетrнямрr\:

08.07.2010 }lь245_Iч i1

Закон Укрdrни "Про кчльцчру" ([4.12.2010р. JtlЪ2778-fV. зi змiнами та доповненнями);
Закqн Украrли <Цро пqзащкiльцч осВЦ> (22.Q6.2000ф1.841-III, зiзйiнапли'): ,
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6, t{iлi держutвноi полiтики, на досягнен}ш яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програ.N,Iи

9 2

гривень

NЬ з/п
Щiль державноi полiтики

1 Створення умов для здобуггя вихованцями, учнями сл}ха,чами позашкiльноi ocBlТИ, сприяння реалiзацii 1х прагнень до вLгIьного,особистостi

7, Мета бюджетноi програми: Духовне та естетичне виховання дiтей та молодi

8. Завдання бюджетноi програми

JtlЪ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштiв

М з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
2 a

J

забезпечення надання початковот музичноi, хореографiчноТ 3 156 816,00 115 000,00 3 271 816,00з мистецтва та

3 156 816,00 115 000,00 3 271 816,00
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10. Перелiк мiсцевих/регiональних rrрограм, що виконуються у складi бюджетноi програми

Ns з/п Загальний фо"д Спеidа-тlъний фонд Усього

].]

гривень

4J21 5
.i+

Усього

11. Результативнi показники бюджетноТ програми

N9

з/п
Показник

t 2

1 затрат

1.1. кiлькiсть установ - усього

L.2. середн€ число ставок - усього

1.з. середн€ число ставок керiвних працiвникiв

t,4, середн€ число ставок педагогiчного персоналу

1.5. середн€ число ставок спецiалiстiв

3агальний

фонд

3 156 816,00

Lпецlальнии

Фонд

i]."' ] :

l" 'i.. Одиниця
вимiру

3

од.

од.

од.

од.

од.

од,

од.

rрн.

грн.

lJi _

flжерело iнформацiТ

4

Кошторис на 2019 piK

Штатний розпис

Штатний розпис

Штатний розпис

Штатний розпис

Штатний розпис

Облiковi данi

Кошторис на 2019 piK

Кошторис на 2019 piK

1.6. середн€ число ставок робiтникiв

L.7 кlлькlсть класlв

1.8
видатки на отримання освiти у школах естетичного
виховання - всього

видатки на отримання освiти у школах естетичного
виховання за рахунок загального фонду

Усього

5 6 7

1 0 1

зL,75 1,00 з2,75

2 0 2

25,75 1,00 26,75

1,50 0 1,50

2,50 0 2,50

10 0 10

3 156 816,00 115 000,00 з 271 816,00

о,Oо

'i

1.9. 3 156 816,00
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1.10.
видатки на отримання освiти у щколах естетичного
виховання за рахунок спецiального фонду грн.

L.LL. у тому числi за рахунок батькiвськоi плати грн.

2.!. середня кiлькiсть учнiв, якi отримують ocBiry у школах
естетичного виховання, - всього

2.2. середня кiлькiсть учнiв, звiл ьнених вiд плати за навчання осiб

з ефективностi

з.1. кiлькiсть учнiв на одну педагогiчну ставку осiб

з.2.
витрати на навчан ня одного учня, який отриму€ ocBiry в
школах естетичного виховання грн.

з.з у тому числi за рахунок плати за навчання у школах
естетичного виховання грн.

4 якостi

вiдсоток обся ry плати за навчання у школахестетичного
4,1,

Кошторис на 2019 piK

Кошторис на 2019 piK

Плановi данi

Розрахунок

Розрахунок

Розрахунок

Розрахунок

r-(пiдпис)

:115 ооо,о0

114 500,00

195

з2 з2

7,З 0,0 7,з

2

589,74 589,74

:. i.] ]. .:l] 
,}-

,* ,,;,.ý ,'n:1

0

16 х89,00_"

0,00

100,00

3 Н.В.Роменська

виховання в загальному обсязi видаткiв на отримання
освiти у зазначених lIJколах

начальник вiддiлу культури 1 туризму Лимансъкоi
MicbKoi ради ДонецькоТ областi

начальник фiнансового управлiння Лиманськоi

вiдс.

MrcbKo1
обласрi / заступник Еачальника

ЛиманськоТ MicbKoi ради

9 оd g-lэ/9

-\."/-
(пiлфс)

Т.В. Пилцпенко



JI И l\4 д Н С lr tt А N,I l ( _ Ir lt,,\ ['А,ГцА / l() l] Е l цЬ K()r () Гj.П ;\ C'I' l

вl/(дlл l(yJlb,[,yl,!4 J,J,)/I,|4,1N{\/

ll А fr{ А,} Л9 50-ол

Вiд 29 серIIFIя 2019 р.
Пlэо за,гверд{)I(еl I t l я паслоl]1]у
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в новiй редакliiТ

lЗiдпсlвiлr+о ло l[рави.lr скj]i1;1(2tLl1-1яJ пасгtорl:iв бtодrке,t-t,iих гtрогрtlN,I мjсtlеtзt,tх
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Лl4NцагiсbttoТ об'сдttаноТ териr,орiarlbгlоi громал14 на 2019 рiк"

НАКАЗУЮ:

l. ЗittIlc1l,tгttll llacllop,t бKl.tlttcttttll' llp()l l)i.tNlи lla ]()l9 1llrt l+i.t,ti.rr li\.l1,1)pll i

l]}/ризN,I}, Лип,titltськtli пцiськсli рад,4 /{огlеltьrtоТ облitсr:i Ilil KIlKL]K 10] l l00 <<Fittilitгtttя

ctleцia.ltbHol освi,ги lltколами есте,гиt{нOг() вl.{ховаIl}lя (музичнимrl. худоrrtl tiыltt.

хореографiчними, театральними, хоро}]ими. NrIистеLIIэкими)>>. l]иклавi_uI,1 його lз tttltзiй
pe/-(aKrIiT.
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