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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
від 05.02.2019року N37
Відділу освіти Ватутінської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Ватутінської міської ради________________
від 05.02.2019 року N12

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

06_________ Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

061 Відділ освіти Ватутінської міської ради______________________
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0611010 0910 Надання дошкільної освіти

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13658693 гривень, у тому числі загального фонду - 12506400 гривень та спеціального фонду 
1152293 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту"від 05.09.2017№2145-УІІІ, Закон України "Про дошкільну освіту " 
від 11.07.2001 №2628-111 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:
Забезпечення надання дошкільної освіти



7. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6

1
Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів 11411240 5000 0 11416240
дошкільної освіти

2 Організація харчування в закладах дошкільної освіти 1095160 1147293 2242453
3 Погашення кредиторської заборгованості 367010 0 0 0

Усього 12506400 1152293 0 13658693

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість закадів дошкільної освіти од мережа закладу 4 4
кількість груп од мережа закладу 26 26

середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу од
звіт по мережі, 
штатах 52,75 52,75



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

звіт по мережі, 
штатах 10 10

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од
звіт по мережі, 
штатах 8,5 8,5

середньорічне число штатних одиниць робітників од
звіт по мережі, 
штатах 67,75 67,75

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од
звіт по мережі, 
штатах 139 139

кредиторської заборгованості на початок року грн річний звіт 367010 367010
2 продукту

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб табель обліку 556 556
кількість дітей від 0 до 6 років осіб звіт 715 715

3 ефективності
витрати загального фонду на перебування 1 дитини в дошкільному 
закладі

грн розрахунково 21833 21833

діто-дні відвідування ДН табель обліку 82416 82416
4 якості

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % розрахунково 77,8 77,8
відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунково 100 100

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

С.М, Бурбело
(ініціали та прізвище)

В.М.Пінькас
(ініціали та прізвище)


