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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Ватутінської міської ради_____________
від 05.02.2019року N12

(найменування місцевого фінансового органу)

1.
2 .

3.

4.

5.

06

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ освіти Ватутінської міської ради__________
(КТПКВК МБ) 

061
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Ватутінської міської ради____________________
(КТПКВК МБ) 

0611160 0990

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у  сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10000 гривень, у тому числі загального фонду - 10000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про освіту” від 05.09.2017 №2145-УІІІ, накази управління освіти і науки від 
07.09.2017 №203 "Про призначення обласних стипендій у  2017році", "Программа роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020роки" 
затверджена рішенням сесії міської ради від 29.03.201 броку №9-9/УІІ ,рішеня виконавчого комітету міської ради від 25.02.2016року №72 "Про 
заснування стипендії міського голови обдарованим дітям міста" та рішення від 21.0б.2018року №197 "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 йс виконання для місцевих бюджетів у  галузі "Освіта"".

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення реалізаиії інших програм та заходів у сфері освіти



N з/п Завдання

1 Забезпечити реалізацію інших освітніх програм

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

Забезпепчення виплат грошової винагороди обдарованим дітям 9000 0 0 9000

Забезпечення виплат стипендій міського голови обдарованим дітям 1000 0 0 1000

Усього 10000 0 0 10000

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

Міська програма роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020р 10000 0 10000

Усього 10000 0 10000

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
Обсяг видатків на виплату стипендій міського голови обдарованим 
дітям грн рішення міської ради, наказ 

відділу освіти
1000 1000

Обсяг видатків на виплату грошової винагороди обдарованим дітям грн наказ відділу освіти 9000 9000

продукту
кількість одержувачів стипендії осіб наказ відділу освіти 1 1

кількість одержувачів грошової винагороди осіб наказ відділу освіти 30 30




