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

ЗАТВЕРДЖЕНО
І Іаказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Ватутін сько ї м іської ради___________________
від 20.12.201 Уроку №6 77_________________________________
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

І Іаказ
Фінансового управління Ватутін сько ї м іської ради________
(найменування міською фінансовою органу)
від 20.12.201 Уроку № 170 ___

Паспорт 
бюджетної програми на 2017 рік

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

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

Наданий загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями,

3. 1011020 гімназіями, колегіумами.
КПКНК (найменування бюджетної щюграл їй)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 22095016,99 гривень, у тому числі загального фонду -21422511,14 гривень та 
спеціального фонду - 672505,85 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,'Закони України "Про освіту"," Про загальну середню освіту",укази і розпорядження Президента 
України,постановами КМУ, іншими актами законодавства в галузі освіти т а  Положення про загальноосвітній навчальний заклад відділу 
освіти Ватутінської міської ради, рішення Ватутінської міської ради від 29.12.20і б Л" 25-4/]'II"  Про міський бюджет на 2017 рік" із 
змінами.



6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення падання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

Т
КПКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдані
№ з/п К ІІКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

і 2 3 4 5 6 7
1 1011020 1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами.

21422511,14 660205,85 22082716,99

1 .Забезпечення надання відповідних послуг денними 
загальноосвітніми навчальними закладами

21422511,14 660205,85 22082716,99

2.Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

0 12300,00 12300,00

В С Ь О Г О : 21422511,14 672505,85 22095016,99

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

і 2 3 4 5
Програма "Турбота" 1011020 /бггг 0
' ,Г . . -і ■■ Г. ■ ,  - ; -ґг т *

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

і 2 3 4 5 6
1 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами! 

школіі.спсціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при

1.Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
затрат
кількість закладів од положення про відділ освіти 4
кількість класів од мережа закладів 66
кількість інклюзивних класів од мережа закладів 1
середньорічне число посадових ставок 
педагогічного персоналу

од звіт по мережі,штатах 142,75



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

од звіт по мережі,штатах 26,75

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од звіт по мережі,штатах 22

середньорічне число штатних одиниць робітників од звіт по мережі,штатах 52,25

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од звіт по мережі,штатах 243,75

продукту
кількість учнів од мережа закладів 1645
кількість учнів які навчаються в інклюзивних 
класах

од мережа закладів 0

ефективності
видатки загального фонду на утримання Іучня грн звіт 13023
діто-дні відвідування дн табель відвідування 23845
якості
кількість днів відвідування од учбовий календар 159
2.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
продукту
кількість одиниць придбаного обладнання од відомість матеріалів 1
ефективності
середні видатки на придбання одиниці 
обладнання

грн відомість матеріалів 12300

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм

Код
Найменування

джерел
надходжень

К ІІКВК
Касові видатки станом па 01.01 'зві тного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
І Іояснення, 1ЦО 
характеризують 

джерела 
фінансування

Загальний
і..

Спеціальний Разом Загальний фонд Снеціальн
иі і  Т .Д І . І

Разом Загальний Спеціальнії
і ,і„ .ц_і

Разом
Г 2 5 4 .з 6 7 8 9 10 1 1 12 13
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