
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
від 05.02.2019року N 37
Відділу освіти Ватутінської міськоїради__________________________

(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)

Л Кері вництво і управління у  відповідній сфері у  містах (місті Києві), селищах, селах,
0610160 0111 .об єднаних територіальних громад.

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 420100 гривень, у тому числі загального фонду - 420100 гривень та спеціального 
фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування", Закони України "Про освіту" від 
05.09.2017 №2145-УІІІ, 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 01.10.2010 №1147 
"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у  галузі 
"Державне управління

Мета бюджетної програми:
Керівниитво і управління у сфері освіти.



7. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання ,

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти

8. 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 функціонування апарату управління відділу освіти та 
виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти 410755 0 0 410755

2 Погашення кредиторської заборгованості 9345 0 0 9345
Усього 420100 0 0 420100

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
затрат
кількість штатних одиниць од штатний розпис 4 4

Кредиторська заборгованість на початок року грн річний звіт 9345 9345
продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од журнал реєстрації 10 10




