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ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Ватутінської міської ради_______________
від 06.08.2018року №301
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) 

Наказ
Фінансового управління Ватутінської міської ради_______
(найменування міського фінансового органу) 
від 06.08.2018року №87

Паспорт 
бюджетної програми на 2018 рік

1. 06 Відділ освіти Ватутінської міської ради
КВК (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Відділ освіти Ватутінської міської ради
(найменування відповідального виконавця у  меж ах міського бюдж ету)

Керівництво і управління у  відповідній сфері у  містах (місті Києві), селищах, селах,
3. 0610160 об "єднаних територіальних громад.

КПКВК (найменування бюдж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань - 496600 гривень, у  тому числі загального фонду - 496600 гривень та спеціального 
фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бю дж етної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування", Закони України "Про освіту" від 
05.09.2017 №2145-УІ1І, Положення про відділ освіти Ватутінської міської ради,наказ МФУ від 26.08.2014 №836"ГІро деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " із змінами,наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 
"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у  галузі 
"Державне управління

%



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  
фінансування

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом
Загальний

фонд
Спеціальний

ф онд
Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний 
проект 1

Надходження із 
бюджету

фінансування (за 
видами)

• • •

Інвестиційний 
проект 2

_  . „  .. ,

, Усього: /

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

С.М.Бурбело
ініціали та п р ізв и щ е

О.А.Тарасова
ініціали та п р ізв ищ е


