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«22» листопада 2018р. смт. Білокуракине № 186/67-0

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік 
у новій редакції

Відповідно до статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, 
керуючись Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 
року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
10 вересня 2014 року №1103/25880, відповідно до рішення сесії Білокуракинської районної 
ради від 20 листопада 2018 року № 38/3 «Про внесення змін і доповнень до районного 
бюджету на 2018 рік», наказуємо:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику 
коштів - відділу освіти Білокуракинської районної державної адміністрації за КПКВК 
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами», КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти» у новій редакції, що додаються.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти на 
виконуючу обов’язки начальника відділу освіти Білок'факинської районної державної 
адміністрації Бончужну Л.М. та заступника начальника-начальника бюджетного відділу 
управління фінансів Білокуракинської районної державної адміністрації Рязанцсву 1.0.

В.о.начальника відділу освіти 
Білокуракинської РДА

БОНЧУЖНА
М . ш

Начальник управління фінансів 
Білокуракинської РДА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Спільний наказ
Відділу освіти Білокуракинської районної державної
адміністрації від л л .  / /  №________
(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бю дж ету) 
Управління фінансів Білокуракинської районної державної 
адміністрації
(найменування місцевого ф інансового органу) 
від Л Л , //. <£0/^/ N £ £)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000______ Віл діл освіти Білокуракинської районної державної адміністрації
(КП КВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000______________Віл діл освіти Білокуракинської районної державної адміністрації
(КП КВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 . _0611020 0921__ Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. школою-дитячим садком,

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 
(КП КВК МБ) (К Ф К В К )1 (найменування бю дж етн ої програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  24185,293 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  21468,540 тис. гривень 
спеціального фонду -  2716,753 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний кодекс України від 08 .07 .2010г. №  2456 -VI.,
Закон про Державний бю дж ет України на 2 0 1 8рік від 0 7 .12 .2 0 1 7 р № 2246-УІІІ;
Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р.№ 2145-У ІІІ,
Закон України України «П ро загальну середню  освіту» від 13.05.1999р. № 651- XIV



Наказ М іністерства фінансів України «П ро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бю дж етів» від 26.08.2014р . № 836 (із 
змінами);
Наказ М іністерства освіти і науки України від 10 .0 7 .2 0 17року № 992 «Про затвердження Типового переліку бю дж етн и х програм і результативних показників їх виконання для 
м ісцевих бю дж етів у галузі «Освіта»;
Наказ КМ У Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» від 2 7 .1 0 .1997р. № 383/239/131;

Рішення районної ради №  38/3 в ід 2 0 .1 1 .2018року «Про внесення змін і доповнень до  районного бю дж ету на 2 0 1 8рік»;

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)
N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2 Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0611020 0921 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним 
закладам (в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами»

21468,540 2716,753 24185,293

Завдання
2 0611020 0921 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми 

навчальними закладами
21468,540 2716,753 24185,293

Усього 21468,540 2716,753 24185,293



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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань, зміни до кошторису

N
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0611020 Завдання Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

•

|1 Показники затрат

| Кількість закладів І-ІІІ ступеню од. Звіт по мережі штатах та контингентах 5
Кількість закладів І-ІІ ступеню од. Звіт по мережі штатах та контингентах 2
Кількість класів од. Звіт по мережі штатах та контингентах 48
Середньорічне число ставок (штатних одиниць) 
педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 01.01.2018р. 96,71

1 Середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. 
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до

Штатний розпис на 01.01.201 8р. 20,75



педагогічного персоналу

Середньорічне число посадових ставок (штатних 
одиниць) спеціалістів

од. Штатний розпис на 01.01.201 8р. 6,5

Середньорічне число посадових ставок (штатних 
одиниць) робітників

од. Штатний розпис на 01.01.2018р. 69,49

і1
Всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 01.01.2018р. 193,45

-----
2 Показники продукту

Кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх 
навчальних закладах

осіб Звіт по мережі штатах та контингентах 446

Кількість учнів пільгових категорій, які одержали 
безкоштовне харчування

осіб Список учнів, які харчуються безкоштовно 256

3 1 Показники ефективності
Середньомісячні витрати на 1 учня грн Розрахунок 4518,92

Середньорічна кількість педагогічних ставок 
(штатних одиниць) на клас

од. Розрахунок 2,45

Діто - дні харчування учнів пільгових категорій діто/дні Розрахунок 42752

4 Показники якості
Кількість днів відвідування на 1 дитину днів Розрахунок 167

Кількість днів харчування учнів пільгових категорій Д Н І В Розрахунок 167



(тис. грн). Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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 характери

зують 
джерела 
фінансу

вання
загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом загальний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
........................

З . . . .  / / О’ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.О.начальника відділу освіти Білокуракинської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Білокуракинської РДА

\

^ і н а  *  -

(підписД^
У

Л.М. Бончужна 
(ініціали та прізвище)

А.В. Гончар_
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Спільний наказ
Відділу освіти Білокуракинської районної державної
адміністрації від А?. /У  №________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Управління фінансів Білокуракинської районної державної 
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ВІД / /  <££7 4 ?  N  £  / 7

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Білокуракинської районної державної адміністрації

2.

(КПКВК МБ) 

0610000

(найменування головного розпорядника)

Від діл освіти Білокуракинської районної державної адміністрації

3.

(КПКВК МБ) 

0611161

(найменування відповідального виконавця)

0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  1008,848 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  1008,848 тис. гривень та 
спеціального фонду -  0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-УІ.,
Закон про Державний бюджет України на 2018рік від 07.12.2017р №2246-VIII;
Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р.№2145-УІІІ,
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 
(із змінами);
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017року №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;
Наказ КМУ Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» від 27.10.1997р. №383/239/131



Рішення районної ради №29/1 від 22.12.2017року «Про районний бюджет на 2018рік»;
Рішення районної ради №38/3 від 20.11.2018року «Про внесення змін і доповнень до районного бюджету на 2018рік»;

6. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, 
забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)
N
з/п КПКВК КФКВК 2Підпрограма / завдання бюджетної програми Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0611161 0990 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» 10008,848 0,00 1008,848

Завдання
2 0611161 0990 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової 

документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими 
кошторисами, забезпечити надання якісних послуг з 
централізованого господарського обслуговування.

1008,848 0,00 1008,848

І
Усього 1008,848 0,00 1008,848

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1 |

Усього



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
з/п к п к в к Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

| і 2 3 4 5 6

0611161 Завдання Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із 
затвердженими кошторисами, забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

1 Показники затрат
Кількість централізованих бухгалтерій та груп 
централізованого господарського 
обслуговування

од. Звіт по мережі штатах та контингентах 1

середньорічне число ставок (штатних одиниць) 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 01.01.2018 8,75

середньорічне число ставок (штатних одиниць) 
робітників

од. Штатний розпис на 01.01.2018 3

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 01.01.2018 11,75

2 Показники продукту
кількість закладів, які обслуговуються од. Звіт по мережі штатах та контингентах 15

кількість особових рахунків од. 1-ПВ 214
І -> Показники ефективності

Кількість установ, які обслуговує один працівник од. розрахунок 1

Кількість особових рахунків, які обслуговує 
один працівник

од. розрахунок 18

4 Показники якості



Забезпечення ведення бухгалтерського обліку по ) % розрахунок 100

1 підвідомчим установам

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн)

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

характери
зують

джерела
фінансу

вання

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом загальний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

' Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за рої

В.о.начальника відділу освіти Білокуракинської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу управління фінансів Білокуракинської РДА

\  V  -ч Л ^ О У  о2''4* 'країна

(підписі/

Л.М.Бончужна 
(ініціали та прізвище)

А.В. Гончар__
(ініціали та прізвище)


