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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Ватутінської міської ради
від 06.08.2018року №301 >

(найменування головного розпорядника коштів міського бю дж ету)

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

від 06.08.2018року №87

Паспорт 
бюджетної програми на 2018 рік

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

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

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із
3. 0611090 позашкільної роботи з дітьми

КПКВК (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань - 1118207,50 гривень, у  тому числі загального фонду - 1078500 
гривень та спеціального фонду - 39707,50 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017№ 2145-VIII, Закон 
України "Про позашкільну освіту " від 22.06.2000 №1841 -III із змінами та доповненнями, Положення про відділ освіти 
Ватутінської міської ради,наказ МФУ від 26.08.2014 №836" Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів ” із змінами, наказ МФУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у  галузі 
"Освіта"".



6. Мета бюджетної програми:
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання, 2018 рік.

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

»

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

1 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

1078500 39707,50 1118207,50

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

1078500 39707,50 1 1 18207,50

ВСЬОГО: 1078500 39707,50 1118207,50

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

1 2 о3 4 5
Регіональна цільова програма

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

1 2 о3 4 5 6
0611090 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 звіт по мережі,штатах
8,75



і

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

од звіт по мережі,штатах

1,5
середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од звіт по мережі,штатах
0,5

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од звіт по мережі,штатах
1,5

всього - середньорічне число ставок 
(штатних одиниць)

од звіт по мережі,штатах
12,25

кредиторська заборгованості на початок
ООКУ

грн звіт
1792,00

Продукту
середньорічна кількість дітей,які 
отримують позашкільну освіту

осіб журнал обліку 415

кількість гуртків од мережа 14
0 Ефективності

витрати на 1 дитину, яка отримуює 
позашкільну освіту

грн річний звіт 2594

якості
відсоток погашення кредиторської 
заборгованості

% річний звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм

Код
Найменування

джерел
надходжень

к п к в к

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

Спеціа
льний Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1

Інвестиційний 
проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за
Інвестиційний 
проект 2

Усього: п / у

Н ачальник відділу освіти

Головішй бухгалтер

С.М.Бурбело
ініціали та прізвище

О.А.Тарасова
ніціали та прізвище


