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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ 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 Л°120

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  межах міського бюдж ету)

Надання загальної середньої освіти загально о світити навчальними закладами( в т.ч. школою- 
дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,

3. 0611020 колегіумами.
КПКВК (найменування бюдж етної програми)

4. Обсяг бю джетних призначень / бю дж етних асигнувань - 25960386,93 гривень, у том у числі загального фонду - 24690781,42 гривень та  спеціального фонду - 
1269605,51 гривень.

5. Підстави для виконання бю джетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017№ 2145-УІІІ, Закон України "Про загальну середню освіту " 
від 13.05.1999 № 651-ХІТ 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"",розпорядження КМУ від 18.12.2017року № 929-р ,постанова КМУ від 04.04.2018року № 237.



6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, 2018рік.

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

1 1
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 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

24690781,42 1070639,51 25761420,93

1.Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми 
навчальними закладами

24690781,42 1070639,51 25761420,93

2.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 178966,00 178966,00
3.Капітальний ремонт інших обєктів 0 20000,00 20000,00

ВСЬОГО: 24690781,42 1269605,51 25960386,93

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

і 2 4 5
Програма "Турбота" 611020 0 0 0

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 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школії.спепіалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.
1.Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

затрат
кількість закладів од положення про відділ освіти 4
кількість класів од мережа закладів 69
середньорічне число посадових ставок педагогічного 
персоналу

од звіт по мережі,штатах 144,23



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

од звіт по мережі,штатах 25,65

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од звіт по мережі,штатах 19,6

середньорічне число штатних одиниць робітників од звіт по мережі,штатах 50

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од звіт по мережі,штатах 239,48

кредиторської заборгованості на початок року грн звіт 332382,00
продукту
кількість учнів од мережа закладів 1661
ефективності
видатки загального фонду на утримання Іучня грн звіт 14665
діто-дні відвідування дн табель відвідування 25786
якості
кількість днів відвідування од табель відвідування 184
відсоток погашення кредиторської заборгованості % звіт установи 100

* 2.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
продукту
кількість одиниць придбаного обладнання од накладна 20
ефективності
середні видатки на придбання одиниці обладнання грн накладна 8948
3 .Капітальний ремонт інших обєктів
продукту
кількість проектів од договір 1
ефективності
видатки на розробку проекту грн кошторис 20000

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

Поясне
ння,
що

характ
Загальний

(Ьонл
Спеціальний

(Ьонд
Разом Загальний фонд Спеціал 

і.и:.Йа .
Разом Загальний Спеціальнії 

ИїЬопд .

Разом

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

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 
1
Надходження із 
бюджету

*

Інші джерела 
фінансування(за 
видами)
1 н вести ці й ни й и рое кт
2

Усього: /  У ^ _________

Головний бухгалтер

С

/ / /о
п и т а л и  та прізвище

О.А.Тарасова
ініціали та прізвище


