
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 РДА

( найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 29.05.2019 № 01-04/71 

Фінансове управління Печенізької РДА
( найменування місцевого фінансового органу)

1.

3.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ освіти Печенізької РДА 
0600000 -----------
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Печенізької РДА 
0610000 ш

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0617370 0490
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Реалізація інших заходів щодо соціально -  економічного розвитку територій

(найменування бюджетної програми)
^ „ ? , « ГооЮДЖЄТНИХ " Р " - » — К .Д » ™  асигнувань та спеціального фонду 16592 гривні, у тому числі загального 
фонду 16592 гривні та спеціального фонду гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України «Про місцеві державні адміністрації « Закон України «Про місцеве самоврядування в Укпаїні» К онгтит™  

™ д е р “ д м ^ 7 и^ ІШСТРІВ УКРаїНИ № 787 ВІД 09Л1'2016 ^  -»Про видатки „а оплат^ праці п р а ц ів н ^

Рішення X X X I11 сесії V I1 скликання Печенізької районної ради від 23.05. 2019 року

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

№ з/п Ціль державної політики

Спрямування завдань державної політики на забезпечення витрат ефективної роботи відділу освіти 
Печенізької районної державної адміністрації

7. Мета бюджетної програми:
Забезпечення якісного та ефективного виконання делегованих повноважень .проведення аналізу роботи 

самоврядування ,у межах повноважень і в порядку визначених законодавством

8. Завдання бюджетної програми:

органів місцевого

№ з/п Завдання

1. Створення умов для реалізації ефективного виконання 
райдержадміністрації делегованих повноважень апарату та відділів



9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Завдання 1 Надання методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування у межах делегованих 
повноважень, щодо удосконалення організації їх 
роботи,вирішення питань економічного соціального 
та культурного розвитку відповідної території-------------------------------- - " --------------------  _____________ «>_______ ’ '  --------- У—І---- -------— ~  І .  V» 1^ X 1 .

Завдання 2 Підготовка інформаційних ,довідкових 
та інших матеріалів ,щодо надання методичної та 
практичної допомоги з інформаційних правових 
питань
Завдання 3 Створення умов для реалізації 
ефективного виконання делегованих повноважень 
апарату та відділів райдержадміністряттії 

Усього

16592

16592

16592

16592

Спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Усього
(грн)

16592

16592

16592



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

Найменування місцевої/ регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний

фонд

( ФН. ) 

Усього
1 2 3 4

програма фінансового забезпечення виконання 
Печенізькою районною державною адміністрацією 
повноважень делегованих їй районною радою на 
2019 рік.

16592 16592

Усього 16592 16592



Кількість штатних одиниць 
всього
продукту_____________

Штатний розпис

16592 16592
ефективності_______

Середні витрати на оплату 
праці одного працівника, 
всього
якості______

Виконання завдань програми

звітність
16592 16592

ЗВІТНІСТЬ

>е>кбэТ1 
^ 0 8  !■

Обсяг бюджетних 
призначень/бюджетних 
асигнувань та спеціального 
фонду_________

кошторис

Фонд заробітної плати 
всього

16592

кошторис

Керівник установи голов 
розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового ор

_Н.В. Прохорчук 
(ініціали та прізвище)

Т О. Гребеннікоия 
(ініціали та прізвище)


