
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836( у редакції наказу Міністерства
фінансів України від15 листопада 2018 року № 908 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 30.01.2019 №22

Віл піл освіти Печенізької РДА
( найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 30.01.2019 № 01-04/07

Фінансове управління Печенізької РДА
( найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1 ^  (ОЩОТТО В ід д іл  освіти Печенізької РДА
(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)
2. Відділ освіти Печенізької РДА 

0610000
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.___________________________Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 
0611150________ 0990

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 437273 гривні, у тому числі загального фонду -437273 гривні 
спеціального фонду ___гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України «Про Державний бюджет» Виконання Закону України «Про освіту», Конституції України, інших законів 

України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, Закон України 
«Про освіту» Постанова № 1298 від ЗО. 08. 2002р.та 28,12,2016 № 1037 . № 102 від 15.04.93р.. Постанова № 963 від 14 06. 
2000р. ООр.Наказ №557 від 26 09. 2005р. Постанова №643 від 20.04.2007р. Постанова №373 від 23.03.201 Ір.Наказ № 992 від 
10.07.2017 р.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти



8. Напрями використання бюджетних кошті®:
(грн)

№  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 

працівників та функціонування методичного 
кабінету

437273 437273

Усього 437273 437273

г
9. Перелік місцевих \рег!ошальних програм, що виконуються у складі бюджетної шрограми :

( грн. )
Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4

Усього



10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість закладів одиниць Мережа закладів 1 1

Всього середньорічне число 
ставок/штатних одиниць у тому числі

одиниць Звіт по мережі 
штатам та 
контингентам

4 4

педагогічного персоналу одиниць Звіт по мережі 
штатам та 
контингентам

3 3 г

адмінперсоналу, за умовами оплати 
віднесених до педагогічного 
персоналу

одиниць Звіт по мережі 
штатам та 
контингентам

1 1

2 продукту
Кількість виготовлених примірників 
навчально -методичної літератури.

одиниць звітність 4 4

3 ефективності
Середня вартість виготовлення одного 

примірника навчально- методичної 
літератури.

Грн. звітність 109318,25 109318,25



4 ЯКОСТІ
Забезпеченість установ освіти 
навчально-методичною літературою.

% звітність
30% 30%

Керівник установи голі 
бюджетних коштів

І розпорядника

о органу

_Н.В .Прохорчук 
(ініціали та прізвище)

Т.О.Г ребеннікова 
(ініціали та прізвище)


