
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ
Відділ освіти Ватутінської міської ради________________
від 20.12.201 Уроку № 677_________________________________
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

Наказ
Фінансового управління Ватутінської міської ради_______
(найменування міського фінансового органу)
від 20.12.2017року №  /  70_________________________________

Паспорт 
бюджетної програми на 2017 рік

1. 10 Відділ освіти Ватутінської місько ї ради
КНК (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2 .________________________________ Відділ освіти Ватутінської м ісько ї ради
(найменування відповідального виконавця у  межах міського бюджету)

3. 1011010  Дошкільна освіти____________
КПКН к (найменування бюджетної нрогралні)

4. Обсяг бюджетних призначень / бю джет них асигнувань - 11018069,42 гривень, у  тому числі загального фонду - 10196762,42 гривень та 
спеціального фонду - 821307,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджет ний кодекс України, Закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", укази і  розпорядження  
Президента України, постановами КМ У , інш і акти законодавства в галузі освіти та Положення про дошкільний навчальний заклад 
відділу освіти Ватутінської м ісько ї ради, рішення Ватутінської м ісько ї ради від 29.12.2016 А? 25-4/1 I I  "Про міський бюд ж  ет на 2017 
р ік "  із змінами



6. М ста бю дж етної програми:

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7.

8.

9. П ерелік регіональних цільових програм , що виконую ться у складі бюджетної програм и:
Н азва ц ільової програм и КП К В К Загальний  ф онд С пеціальний ф онд Разом

/ 2 3 4 5
П рограм а "Турбота" 1011010 0

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

/ 2 3 4 5 6

1011010 Дошкільна освіта
1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

затрат
кількість дошкільних навчальних закладів од положення про відділ освіти 4
кількість груп од звіт по мережі 28
кількість інклюзивних груп од звіт по мережі В
середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу; од звіт по мережі,штатах 57,0

П ідпрограм и, спрям овані на досягнення мети, визначеної паспортом  бю джетної програми
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

О бсяги ф інансування бю джетної програм и у розрізі п ідпрограм  та  завдань

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

1 1011010 1010 Дошкільна освіта 10196762,42 821307 1 1018069,42
1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні 

дошкільної освіти та виховання дітей
10196762,42 821307 11018069,42

ВСЬОГО: 10196762,42 821307 11018069,42



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

од звіт по мережі,штатах 7,5

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од звіт по мережі,штатах 8,5
середньорічне число штатних одиниць робітників од звіт по мережі,штатах 75,5
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од звіт по мережі,штатах 148,5
ПРОДУКТУ

кількість дітей, що відвідують інклюзивну групу осіб табель обліку 0
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб табель обліку 589
кількість дітей від 0 до 6 років осіб стат звіт 880
ефективності
витрати на перебування 1 дитини в інклюзивній групі гри річний звіт 0
витрати загального фонду на перебування 1 дитини в 
дошкільному закладі

грн річний звіт 17312

діто-дні відвідування дн табель обліку 80613
якості
кількість днів відвідування од табель обліку 235
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % розрахунково 66,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм

Код
1 Іайменування 

джерел 
надходжень

к п к вк

Касові видатки станом на 01.01 звітного періоду План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансуванн 

я

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом
Загальн 
ий фонд

Спеціал
ьний
фонд

Разом
Загальний

фонд

Спеціа
льний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 ■■ | і 12 1;
Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із 

бюджету

Інші джерела 

фінансування (за 

видами)
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