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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти,молоді та спорту Берегівської
райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 4ф/17 від 07.03.2017р.
Фінансове управління райдержадміністрації 
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000_____Відділ освіти,молоді та спорту Берегівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000_____Відділ освіти,молоді та спорту Берегівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011190____ 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФ КВК )1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  1097,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  1067,7 
тис. гривень та спеціального фонду -  30,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню 
освіту", Наказ МФ та MOH №298/518 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення районної ради від 24.02.17 р.



и.і^^хапл отіп де» рішення уіі сесії VII скликання від 25  грудня 2016 року № 154 « Про районний бюджет 
на 2017 рік". 0

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КІІКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
_________ _________ ____________________________ _______________ ______________________ (тис, грн)

№
з/п к п к в к КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма

1

1011190 0990 Забезпечити складання і 
надання
кошторисної,звітної 
фінансової документації, 
фінансування установ 
освіти згідно 3 
затвердженими 
кошторисами

1067,7 1067,7

2

1011190 0990 Забеспечення
централізованої бухгалтерії 
обладнанням та 
предметами 
довгострокового 
користування

30,0 30,0

Усього 1067,7 30,0 1097,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)



пазва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК
і

загальний 
1 фонд

Спеціальний
фонд Раз ])

1 2 3 4 5
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КГІКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

Підпрограма

Завдання 1: Забезпечити 
складання і надання 
кошторисної, звітної, 
фінансової документації, 
фінансування установ освіти 
згідно з затвердженими 
кошторисами

1 Затрат
Кількість централізованих 
бухгалтерій

од. Звіт-мережа 1

Середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

од. Штатний розпис,Звіт- 
мережа,тарифікації

16

Всього - середньорічне число 
ставок (штатних одиниць)

од Штатний розпис,Звіт-мережа 16

2 продукту
Кількість особових рахунків Од Особові картки,тарифікація 1 4 6 6
Кількість складених звітів 
працівниками бухгалтерії

Од Розподіл обов’язків 6 9

Кількість закладів, які 
обслуговує централізована 
бухгалтерія

од. Статистичні дані звіт № 1  -  

ПО(освіта), мережа
50

3 ефективності
Кількість особових рахунків, 
які обслуговує один працівник

Од. Особові картки,розподіл 
обов’язків

5

Кількість установ, які 
обслуговує один працівник

Од. Розподіл обов’язків 5

4 якості X

...Завдання 2. Забеспечення



обладнанням та предметами
довгострокового
користування

ь >

затрат
Середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

ОД Штатний розпис,Звіт- 
мережа,тари(|)ікації

16

продукту
Кількість придбаної 
комп’ютерної техніки

од кошторис 2

Ефективності
Середні витрати на придбання 
однієї одиниці комп’ютерної 
техніки

грн Договір , накладна 15,0

Якості

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. гри)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходж ення із 
бюдж ету
Інші дж ерела  
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього



-  " г — ииі 11 і/і и

підпрограми. І
п^дуксіу вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на

Пункт 1 І заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видаткі^цадаїЦрі кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
г ,  • - . . .  /б»Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається {.розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)- . (ініціали та прізвище)
*

А і н К *

(ініціали та прізвище)


