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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти В ату тінської 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

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бю дж етних асигнувань - 13827 тис. гривень, у тому числі загального фонду -13827 тис. гивень та  спеціального 
фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція У країни,Бюджетний кодекс України,Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-1711, накази управління освіти і науки від 
07.09.2017 №203 ”,Про призначення обласних стипендій у  2017році", "Программа роботи з обдарованою молоддю на 201 б-2020роки" 
затверджена рішенням сесії міської ради від 29.03.201 броку №я9-9/УІІ ,ріиіеня виконавчого комітету міської ради від 25.02.201 броку №72 "Про 
заснування стипендії міського голови обдарованим дітям міста",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 бю джетної програми:
Забезпечення реалізації інших освітніх програм , 2018рік.

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

1 0611162 0990 Інші програми та заходи 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 в 7

1 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 13827 0 13827
Забезпечення реалізації інших освітніх програм 13827 0 13827

ВСЬОГО: 13827 0 13827

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

і 2 3 4 5

Міська програма роботи з обдарованою молоддю 
на 2016-2020

0611162 13827 0 13827

ВСЬОГО: 13827 0 13827

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

і 2 3 4 5 б
1 0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти

Забезпечення реалізації інших освітніх програм
затрат
видатки,повязані з реалізацією освітніх програм (виплати 
стипендій міського голови обдарованим дітям )

грн рішення міської ради, наказ 
відділу освіти

800

видатки,повязані з реалізацією освітніх програм ( 
виплати грошової винагороди обдарованим дітям )

грн наказ відділу освіти 8900

видатки,повязані з реалізацією освітніх програм (виплати 
обласної стипендій переможцям учнівських олімпіад )

грн наказ відділу освіти, 
управління освіти і науки

4127

продукту
кількість одержувачів стипендії осіб наказ відділу освіти 2
кількість одержувачів грошової винагороди осіб наказ відділу освіти 40
ефективності
середній розмір стипендії на 1 учня грн наказ відділу освіти 716
середній розмір грошової винагороди на 1 учня грн наказ відділу освіти 225



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

Пояснення, що 
характеризуют 

ь джерела 
фінансування

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом
Загальний

фонд
Спеціаль 
ний 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)

Ф
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Інвестиційний 
проект 2
• • •

• • •

• • •

• • •

Усього:
'  У

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

С.М .Бурбело
ін іц іали  та  пр ізвищ е

О.А.Тарасова
ін іц іали  та  пр ізвищ е


