
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Ватутінської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від А / Ш - ,

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)

_ Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної 0611090 0960 ^
роботи з дітьми

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1067897 гривень, у тому числі загального фонду - 1006600 гривень та 
спеціального фонду - 61297 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України ".Про освіту" від 05.09.2017№2145-7111 із змінами, Закон України 
"Про позашкільну 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"" (зі змінами), рішення міської ради від 21.12.2018 
№65-2/711 "Про міський бюджет на 2019рік" (зі змінами).



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

№ з/п Ціль державної політики

1
Забезпечення ефективної державної політики для задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та 
місця проживання

2 Розвиток здібностей та навчання дітей.

7. Мета бюджетної програми:
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання , 2019 рік.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Створення належних умов для діяльності працівників та фукціонування станції юних 
техніків 986832 61297 1048129

2 Погашення кредиторської заборгованості 19768 0 19768

Усього 1006600 61297 1067897

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
їгпнї

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього



11. 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 мережа закладу 1 1

середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу од
звіт по мережі, 
штатах 8,72 8,72

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

звіт по мережі, 
штатах 1,5 1,5

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од
звіт по мережі, 
штатах 0,5 0,5

середньорічне число штатних одиниць робітників од звіт по мережі, 1,5 1,5

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од звіт по мережі, 12,22 12,22
кредиторської заборгованості на початок року грн річний звіт 19768 19768

2 продукту
середньорічна кількість дітей,які отримують позашкільну освіту осіб журнал обліку 410 410
кількість гуртків од мережа 15 15

3 ефективності
витрати на 1 дитину, яка отримуює позашкільну освіту грн розрахунково 2407 2407

4 якості
відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунково

Оо

100
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