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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Ватутінської міської ради___________
від 20.12.2017року № 677____________________________
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

Наказ
Фінансового управління Ватутінської міської ради
(найменування міського фінансового органу)_____________________

від 20.12.2017року М І 70____________________________

Паспорт 
бюджетної програми на 2017 рік

В іддії освіти Ватутінської м іської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/

В іддії освіти Ватутінської міської ради
(найменування відповідального виконавця у  межах міського бюджету)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
3. 1011090 освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми

КПКВК (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -1085307,35 гривень, у  тому числі загального фонду - 
1025110,35 гривень та спеціального фонду - 60197,00 гривень.

5 Підстави для виконання бю джетної програми:

Конституція України,Закони України "Про освіту", "Про позашкільну освіту",укази і розпорядження 
Президента України,постановами КМУ,іншими актами законодавства в галузі освіти та Положення про 
станцію юних техніків відділу освіти Ватутінської міської ради рішення Ватутінської міської ради від 
29.12.2016 №25-4/УІІ" Про міський бюджет на 2017рік" із змінами .

1. 10
квк

2.



6. М ета бю дж етн ої програми:

Задоволення потреб дівчат і хлопців у  сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання, на 2017 бюджетний рік

7. П ідпрограм и, спрям овані на досягнення мети, ви значеної паспортом  бю дж етн ої програми
№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. О бсяги ф інансування бю дж етн ої програми у розрізі п ідпрограм  та завдань

№ з/п КІІКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

і 2 3 4 5 6 7

1 1011090 1090 Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

1025110,35 60197 1085307,35

1

Забезпечити надання рівних можливостей дівчатам та 
хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

1025110,35 60197 1085307,35

2
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

0 0

ВСЬОГО: 1025110,35 60197 1085307,35

9. П ерелік  регіональних ц ільових програм, щ о виконую ться у складі бю дж етної програми:

Назва цільової проірами КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 ~ о5 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
1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми

1 Забезпечити надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
Затрат
кількість закладів од положення про відділ освіти 1
середньорічне число посадових окладів 
педагогічного персоналу

од зві г по мережі,штатах
8,75



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

од звіт по мережі,штатах

2,0
середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од звіт по мережі,штатах
1,0

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од звіт по мережі,штатах
2,5

всього - середньорічне число ставок 
(штатних одиниць)

од звіт по мережі,штатах
14,25

Продукту
середньорічна кількість дітей,які 
отримують позашкільну освіту

осіб журнал обліку 415

кількість гуртків од мережа 14

Ефективності
витрати на 1 дитину, яка отримуює 
позашкільну освіту

грн річний звіт 2470

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм


