
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
від 20.01.2019року N22________________________________________________
Відділу освіти Ватутінської міськоїради____________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Ватутінської міської ради_____________________________
від 20.01.2019року N22________________________________________________

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

^ _________06̂  Відділ освіти Ватутінської міської ради

2 .

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

___  Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладамиґв т. ч. школою-
~ 0611020 0921 Л . . . . .  . . .3. дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,гімназіями, колегіумами.

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 28506780 гривень, у тому числі загального фонду - 27297400 гривень та спеціального 
фонду - 1209380 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту"від 05.09.2017№2145-УІІІ із змінами, Закон України "Про загальну 
середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV 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"" із змінами.

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти



7. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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 фукціонування закладів 
загальної середньої освіти 26794755 73600 0 26868355

2 Організація харчування у закладах загальної середньої освіти 298848 1135780 1434628

3 Погашення кредиторської заборгованості 203797 0 203797
Усього 27297400 1209380 0 28506780

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 закладів од мережа закладів 4 4
кількість класів од мережа закладів 67 67
кількість інклюзивних класів од мережа закладів 1 1



кількість класів од мережа закладів 67 67
кількість інклюзивних класів од мережа закладів 1 1

середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу од звіт по мережі, 
штатах 139,62 139,62

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

звіт по мережі, 
штатах 24,4 24,4

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од зведена по штатах 19,6 19,6

середньорічне число штатних одиниць робітників од зведена по штатах 50 50

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од зведена по штатах 233,62 233,62

кредиторської заборгованості на початок року грн річний звіт 203797 203797
2 продукту

кількість учнів які навчаються в інклюзивних класах од мережа закладів 1 1
кількість учнів од мережа закладів 1654 1654

3 ефективності
видатки загального фонду на утримання 1 учня грн розрахунково 16367 16367
видатки загального фонду на утримання 1 учня інклюзивного класу грн розрахунково 23000 23000

діто-дні відвідування ДН
табель
відвідування 23364 23364

4 якості

кількість днів відвідування дн табель
відвідування 177 177

відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунково 100 100

______________  „  .... .......................

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

С.М, Бурбело
(ініціали та прізвище)

В.М.Пінькас
(підпис) (ініціали та прізвище)


