
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836( у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 29.05.2019 №113
Відділ освіти Печенізької РЛА

( найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 29.05.2019 № 01-04/71

Фінансове управління Печенізької РДА 
( найменування місцевого фінансового органу)

1.

2.

3.

0600000
(КПКВК МБ) 

0610000
(КПКВК МБ)

0617321________ 0443
(КПКВК МБ) (КТКВК)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ освіти Печенізької РЯД

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Печенізької РДА

(найменування відповідаїїьного виконавця)

Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми) 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду 1200000 
загального фонду______  гривень та спеціального фонду 1200000 гривень, у тому числі

гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення XXX сесії V 11 скликання від 20.12.2019 року. 
Рішення XXX111 сесії V 11 скликання від 23.05.2019 року.

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

Ціль державної політики

Створення належних умов загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належних умов реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів



8. Завдання бюджетної програми:

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому ЧИСЛІ 

бюджет
Усього

(грн)



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

Найменування місцевої/ регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний

фонд

Ч Р і. ) 

Усього

1 2 3 4
Програма економічного і соціального розвитку 
Печенізького району на 2019 рік

1200000 1200000

Усього [ш о о о о 1200000

№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 71 затрат
ибсяг реконструкції об’єктів ( кв. м ) 

продукту

кв.м Проектно -  
кошторисна 
документація

Кількість об’єктів ,які планується 
реконструювати

Од. Проектно -  
кошторисна 
документація

1 1

Кількість проектів для реконструкції 
об’єктів

Од. 1 1
1 ефективності



Середні витрати на реконструкцію 
одного об’єкта. Розрахунок (смета )

1164083 11164083Середні витрати на 1 кв. м. 
реконструкції об’єкта.

Середні витрати на розробку одного 
проекту для реконструкції об’єкту.

розрахунок

Розрахунок смета) 35917 35917
ЯКОСТІ

Рівень готовності об’єктів
реконструкції

Рівень готовності пректної
документації

Динаміка кількості об’єктів 
реконструкції порівняно з попереднім 
роком

Динаміка обсягу будівництва 
порівняно з попереднім роком

Керівник установи головного 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_Н.В .Прохорчук 
(ініціали та прізвище)

(підпис)
Т.О.Гребеннікова 

(ініціали та прізвище)


