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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 30.01.2019 № 22

Відділ 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)

0600000
2. (КТПКВК МБ)

__0610000
(К

3.
(КТПКВК МБ) 

0611160 0990

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ освіти Печенізької РДА

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Печенізької РДА

(найменування відповідального виконавця)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 969664 гривні, у тому числі загального фонду 
- 969664 гривні та спеціального фонду__ гривні



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 .Постанова Кабінету Міністрів України від 14 .12.2016 р. 974 
Наказ №557 від 26 09. 2005р . Рішення XXX сесії V I1 скликання 20.12.2018р. ( із змінами )

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

№ з/п Ціль державної політики

Підвищення якості та ефективності звітної фінансової документації, ведення бухгалтерського обліку та 

надання якісних послуг



7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення фінансування закладів освіти ,контроль за ведення бухгалтерського обліку та звітності та надання 
якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

І. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної,фінансової документації, фінансування установ освіти

згідно з затвердженими кошторисами Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського 

обслуговування



9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Усього

1 2 о3 4 5 6
і Створення належних умов для діяльності 

працівників та функціонування ..забезпечення 
надання якісних послуг з централізованого 
господарського обслуговування

969664 969664

Усього 969664 969664

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

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

фонд

У

Усього

1 2 3 4

Усього



1 1 »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 2 2

Середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

Одиниць Звіт по мережі 
, штатам та 
контингентам

1 1,5 11,5

робітників Одиниць Звіт по мережі 
,штатам та 
контингентам

0.75 0,75 ,

Всього - середньорічне число ставок 
(штатних одиниць)

Одиниць Звіт по мережі 
,штатам та 
контингентам

12,25 12,25

2 продукту
Кількість закладів ,які обслуговує 
централізована бухгалтерія , 
господарча група

Одиниць звітність
18 18

Кількість особових рахунків Одиниць звітність 38 38
3 Кількість складених звітів 

працівниками бухгалтерії
Одиниць 552 552

ефективності
Кількість установ ,які обслуговує 1 Одиниць звітність 1,7 1,7



працівник
ЯКОСТІ

Кількість особових рахунків ,які 
обслуговує 1 працівник_______

Одиниць звітність

Керівник установи головною 
розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового орта і

Н.В.Прохорчук 
(ініціали та прізвище)

__Т.О.Г ребеннікова
(ініціали та прізвище)


