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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Ватутінської міської ради________________
від 21.09.2018року №422______________________________
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

Наказ
Фінансового управління Ватутінської міської ради_______
(найменування міського фінансового органу) 
від 21.09.2018року №120

Паспорт 
бюджетної програми на 2018 рік

9

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

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

3. 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти.
КПКВК (найменування бюдж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бю дж етних асигнувань -1059230 гривень, у тому числі загального фонду -1059230 гривень та спеціального 
фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VI11, "Про дошкільну освіту "від  
11.07.2001 №2628-111 із змінами та доповненнями,"Про загальну середню освіту " від 13.05.1999 №651-XIV із змінами та 
доповненнями, "Про позашкільну освіту " від 22.06.2000 №1841-111 із змінами та доповненнями, "Про бухгалтерський облік ", Положення 
про відділ освіти Ватутінської міської ради,постановами КМУ,МФУ та Казначейської служби України, наказ МФУ від 26.08.2014 
№836"11ро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ 
У1ФУ 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:

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, 2018рік. 
Забезпечення ведення иетралізованого господарського обслуговування,2018рік.

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

0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, 
фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

776100 0 776100
2 Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського 
обслуговування 283130 283130

ВСЬОГО: 1059230 0 1059230

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

і 2 3 4 5
. . .

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

0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у  сфері освіти
1 / Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

Затрат
кількість централізованих бухгалтерій од положення про відділ освіти 1
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од зведення по мережі, штатах 9,5
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од зведення по мережі, штатах 9,5
кредиторська заборгоності на початок року гри звіт 10660,00

Продукту
кількість закладів,які обслуговує централізована бухгалтерія од положення про централізовану бухгалтерію 14

кількість особових рахунків од підсумково 531
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії од графік подання звітності 150
Ефективності
кількість установ,які обслуговує 1 працівник од положення про централізовану бухгалтерію 2
кількість особових рахунків,які обслуговує 1 працівник од посадові обовязки 177

Я косгі
відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунок 100

2. Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Затрат
кількість груп централізованого господарського од положення про відділ освіти 1

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од зведення по мережі, штатах 1

середньорічне число штатних одиниць робітників од зведення по мережі, штатах 4

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од зведення по мережі, штатах 5

кредиторська заборгоності на початок року * „ гри звіт 290.00

Про. і у к іу



кількість установ, які обслуговуються групами 
централізованого господарського обслуговування од

положення про централізоване господарське 
обслуговування 13,00

Ефективності
кількість установ, які обслуговує один працівник 
централізованого господарського обслуговування

од посадові обовязки 3

Якості
відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунок 100

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
Спеціаль 
ний фонд

Разом
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

і 2 3 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:

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

С .М .Бурбело
1ДПИС

П І Д П И С

ініціали та прізвище

О .А .Т арасова
ініціали та прізвище

ч

*


