
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Ватутінської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 0 Ь \№ . Д / /

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)

0611160 0990 Інші програми, заклади та заходи у  сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1160030 гривень, у тому числі загального фонду - 1160030 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- VIII, накази управління освіти і науки від 
07.09.2017 №203 "Про призначення обласних стипендій у  2017році", "Программароботи з обдарованою молоддю на 2016-2020роки” 
затверджена рішенням сесії міської ради від 29.03.201броку №9-9/УІІ ,рішеня виконавчого комітету міської ради від 25.02.2016року №72 
"Про заснування стипендії міського голови обдарованим дітям міста" та рішення від 21.06.2018року №197 "Про заснування стипендії 
міського голови обдарованим дітям міста,постанова КМУ "Про затвердження порядку надання одноразової .допомоги дітям -  сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 -  річного віку" від 25.08.2005 №823 із змінами, "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"", рішення міської ради від 21.12.2018 №65-2/¥ІІ "Про 
міський бюджет на 2019рік" (зі змінами).



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики
1 Здійснення контролю за веденням бухгалтерського обліку та фінансової звітності
2 Здійснення якісних послуг з господарського обслуговування.
3 Стимулювання творчого,інтелектуального,духовного розвитку обдарованої молоді шляхом виплати грошової винагороди
4 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми:
Забезпечення контролю за веденням бухгалтерського обліку, звітності та ведення централізованого господарського обслуговування.
забезпечення реалізаиіг інших освітніх програм у сфері освіти.

8. Завдання бюджетної програми:
N з/п Завдання

1
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими 
кошторисами

2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.
3 Забезпечити виплату грошової винагороди обдарованим дітям
4 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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 працвників та функціонування 
ценралізованої бухгалтерії 832926 0 0 832926

2
Створення належних умов для діяльності працвників та функціонування 
господарської групи 293396 0 0 293396

3 Погашення кредиторської заборгованості 18278 0 0 18278

4 Забезпечення виплат стипендій міського голови обдарованим дітям 1000 0 0 1000
5 Забезпепчення виплат грошової винагороди обдарованим дітям 9000 0 0 9000



6
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 років 5430 0 0 5430

Усього 1160030 0 0 1160030

до Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
,________________________________________________________ ,___________,______________ ,__________(гри)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4

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

Усього 10000 0 10000

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 1 затрат

кількість централізованих бухгалтерій од положення про 
відділ освіти 1 1

кількість груп централізованого господарського обслуговування од положення про 
відділ освіти 1 1

середньорічне число платних одиниць спеціалістів од звіт по
меоежі.штатах 10,5 10,5

середньорічне число платних одиниць робітників од звл по
меоежі.штатах 4 4

всього - середньорічне число ставок (платних одиниць) од звіт по
мережі,платах 14,5 14,5

кредиторська заборгоності на початок року грн звіт 18278 18278
обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам грн кошторис 5430 5430

виплати стипендій міського голови обдарованим дітям грн рішення міської 
ради, наказ 1000 1000

виплати грошової винагороди обдарованим дітям грн наказ від ділу 
освіти 9000 9000

продукту



кількість закладів,які обслуговує централізована бухгалтерія од договір про 
обслуговування 14 14

кількість особових рахунків од підсумково 479 479

кількість складених звітів працівниками бухгалтерії од графік подання 
звітності 105 105

кількість установ, які обслуговує один працівник господарчої групи од

положення про 
централізоване 
господарське 
обслуговування

13 13

середньорічна кількість одержувачів допомоги осіб
список дітей (лист 
служби у справах 
дітей)

3 3

кількість одержувачів стипендії осіб наказ відділу 
освіти 1 1

кількість одержувачів грошової винагороди осіб наказ відділу 
освіти 30 30

ефективності
кількість установ,які обслуговує 1 працівник централізованої 
бухгалтерії од договір про 

обслуговування 14 14

кількість особових рахунків,які обслуговує 1 працівник централізованої 
бухгалтерії од посадові обовязки 177 177

кількість установ, які обслуговує один працівник господарчої групи од розрахунково 3 3
середній розмір допомоги грн розрахунок 1810 1810

середній розмір стипендії міського голови на 1 учня грн наказ відділу 
освіти 200 200

середній розмір грошової винагороди на 1 учня грн наказ відділу 
освіти 300 300

якості
відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунково  ̂ ^ У  100 100

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

С.М, Бурбело
(ініціали та прізвище)

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


