
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)

0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 764600 гривень, у тому числі загального фонду - 764600 гривень та спеціаньного 
фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту” від 05.09.2017 №2145- VIII із змінами, "Про дошкільну 
освіту " від 11.07.2001 №2628-111 із змінами та доповненнями, "Про загальну середню освіту " від 13.05.1999 №651-ХІУ із змінами та 
доповненнями, "Про позашльну освіту " від 22.06.2000 №1841-111 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"" із змінами.

Мета бюджетної програми:
Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти



7. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
1 Забезпечити належну методичну роботу в закладах 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
Забезпечення належного утримання працівників та утримання методичного 
кабінету 739307 0 0 739307

2 Погашення кредиторської заборгованості 25293 0 0 25293
Усього 764600 0 0 764600

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 закладів од положення про 1 1відділ освіти
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу од звіт по

мережі,штатах 6,25 6,25




