
ЗАТВЕРДЖЕНО
Накат Мінісгерсгва фінансів України 
від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
1 Іакач / розпорядчий документ
Відділу освіти Ватутінської міської ради________________
від 20.12.2017року Л«6 77___________________________________
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

І Іаказ
Фінансового управління Вптутінської міської ради_______
(найменування міського фінансовою органу)
від 20.12.2017року №170_______________________________

Паспорт 
бюджетної програми на 2017 рік

10 Відділ освіти Вптутінської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Відділ освіти Ватутінської міської ради
(найменування відповідального виконавця у  межах міського бюджету)

3. 1011170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
КПКНК (найменування бюд.ж етиоі програми)

4. Обсяг бюдж ет них призначень /  бюдж етних асигнувань - 925915,63 гривень, у  т ом у числі загального фонду - 925915,63 гривень та 
спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бю джетної програми:
Конституція України,Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту". "Про дошкільну освіту", "Про позаш кільну освіту",укази  
і розпоряд ж ення Президента України, постановами КМУ, Полож ення про методичний кабінет відділу освіти Ііатутінської м іської ради, 
ріш ення Ватутінської м іської ради від 29.12.2016 Ме№ 25-9 /V II " Про міськийбюдж ет на 2 0 17 р ік"  із змінами .



6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти, на 2017 бюджетний рік

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

1

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
і 2 3 4 5 6 7

1011170 1170

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів та інші заходи в галузі освіти 925915,63 0 925915,63

1

Забезпечення належної м етодичної роботи в установах 
освіти 925915,63 0 925915,63

ВСЬОГО: 925915,63 0 925915,63

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Назва цільової програми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма
Підпрограма 1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:
№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 1011170 М етодичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти
Затрат
кількість закладів од положення про відділ освіти 1
середньорічне число ш татних одиниць 
адмінперсоналу за умовами оплати 
віднесених до педагогічного персоналу

од звіт по мереж і,ш татах 9

середньорічне число ш татних одиниць 
спеціалістів

од звіт по мережі,ш татах 1



середньорічне число ш татних одиниць 
робітників

од звіт но мережі,ш татах 0

всього - середньорічне число ставок 
(ш татних одиниць)

од звіт по мережі,ш татах 10

Ефективності
витрати на одного працівника грн річний звіт 92592

Я кості
I I I

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм

Код
Найменування

джерел
надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01.01 звітного 
періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуванняЗагальний

фонд
Спеціальний

фонд
Разом Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Разом
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Разом
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Підпрограма 1
Інвестиційний 
проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за

Інвестиційний 
проект 2

Усього: /1
-А
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