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Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

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 22 грудня 2017року № 29/1 «Про районний 
бюджет на 2018 рік»,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по відділу освіти 
Білокуракинської районної державної адміністрації за кодами програмної 
класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів, що додаються:
• КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
• КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

• КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів»;

• КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти»;

• КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;
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• КПКВК 0613242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення».
2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу 

покласти на виконуючу обов’язки начальника відділу освіти Білокуракинської 
районної державної адміністрації Бончужну Л.М. та заступника начальника- 
начальника бюджетного відділу управління фінансів Білокуракинської 
районної державної адміністрації Рязанцеву І.О.

В.о. начальника відділу освіти 
Білокуракинської РДА

Заступник начальника- 
начальник бюджетного відділу 
управління фінансів 
Білокуракинської РДА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Спільний наказ
В іллілу освіти Білокуракинської районної державної 
адміністрації від £>€ <£*£>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Управління фінансів Білокуракинської районної державної 
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від №  щ .  ОЙ0-ХР N 3 ~ с

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000_______ Відділ освіти Білокуракинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000________ Відділ освіти Білокуракинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  1650,670 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  1614,576 тис. гривень та 
спеціального фонду -  36,094 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI..
Закон про Державний бюджет України на 2018рік від 07.12.2017р №2246-VIII;
Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р №2628-111:
Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р.№2145-VIII.
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»;

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

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

N з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

N
з/п КПКВК КФКВК

'у
Підпрограма / завдання бюджетної програми Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0611010 0910 «Надання дошкільної освіти» 1614,576 36,094 1650,670

Завдання

2 0611010 0910 Забезпечити створення належних умов для надання на належному 
рівні дошкільної освіти та виховання дітей

1614,576 36,094 1650,670

Усього 1614,576 36,094 1650,670

і

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

1 2 3 4 5 6

0611010 Завдання Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей .

1 Показники затрат

Кількість дошкільних навчальних закладів од. Звіт по мережі штатах та контингентах 6

Кількість груп ОД. Звіт по мережі штатах та контингентах 6

середньорічне число ставок (штатних одиниць) 
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 01.01.2018 4,68

—

середньорічне число ставок (штатних одиниць) 
вихователів

од. Штатний розпис на 01.01.2018 3,02

середньорічне число ставок (штатних одиниць) 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 01.01.2018 0,5

середньорічне число ставок (штатних одиниць) 
робітників

од. Штатний розпис на 01.01.2018 10,75

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 01.01.2018 18,95

2 Показники продукту

Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб 85-К 90

Кількість дітей від 0 до 6 років осіб 85-К 265

3 Показники ефективності



>

Середньомісячні витрати на 1 дитину грн розрахунок 1528,00

Діто - дні відвідування діто/дні розрахунок 8750

4 Показники якості

Кількість днів відвідування ДНІВ розрахунок 250

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % розрахунок 34

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 г

%,ІГ°Я 0 2 3 ^ '  ^

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
/ґ""0СЗ!ТИ ;

.''■ 'л Р  СьЛО'2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
/'У '*-?/:■: у  /  г  X

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника відділу освіти Білокуракинської РДА 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу управління 
фінансів Білокуракинської РДА

Л.М.Бончужна 
(ініціали та прізвище)

І.О.Рязанпева 
(ініціали та прізвище)



1

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Спільний наказ
Відділу освіти Білокуракинської районної державної 
адміністрації від
(найменування головного розпорядникаісоштів місцевого бюджету) 
Управління фінансів Білокуракинської районної державної 
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від <&>-/<? N 3 - 0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 __ Відділ освіти Білокуракинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000______ ________Відділ освіти Білокуракинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 0921  Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. тттколою-дитячим садком,

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  20584,195 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  20584,195 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-УІІІ;
Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р.№2145-УІІІ,
Закон України України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. №651- XIV



) І
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»;

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 к п к в к КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

N
з/п КПКВК КФКВК

2
Підпрограма / завдання бюджетної програми 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»

20584,195 0 20584,195

Завдання

2 0611020 0921 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми 
навчальними закладами

20584,195 0 20584,195

Усього 20584,195 0 20584,195



і

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

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

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

од. Штатний розпис на 01.01.2018р. 20,75



) )
педагогічного персоналу

Середньорічне число посадових ставок (штатних 
одиниць) спеціалістів

од. Штатний розпис на 01.01.2018р. 6,5

Середньорічне число посадових ставок (штатних 
одиниць) робітників

од. Штатний розпис на 01.01.2018р. 69,49

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 Показники ефективності

Середньомісячні витрати на 1 учня грн Розрахунок 3846,08

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 ДНІВ Розрахунок 167



)
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (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 г
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

0  С В ! ^ И /
- \ г с . ^ 0:РА‘,о^.;' '■

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків /  надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
/ > ’/  /< _ \  % \

„ : , V /  Г - Т ----- 1 \  \  ■> '
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. і

1 ІШ І?!
В.о.начальника відділу освіти Білокуракинської РДА 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу управління 
фінансів Білокуракинської РДА

Л.М.Бончужна 
(ініціали та прізвище)

__І.О.Рязанцева
(ініціали та прізвище)



)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Спільний наказ
Відділу освіти Білокуракинської районної державної
адміністрації від_______________№________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Управління фінансів Білокуракинської районної державної 
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від N З  - О

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

і . 0600000
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Білокуракинської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника)

2 . 0610000
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Білокуракинської районної державної адміністрації 
(найменування відповідального виконавця)

3 .  ______ 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  572,735 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  572,735 тис. гривень та спеціального 
фонду -  0 тис. гривень.

5. П ідстави для виконання бю дж етної програми 
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI.,
Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р.№2145-УІІ1,
Закон про Державний бюджет України на 2018рік від 07.12.2017р №2246- VIII;
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»;



Рішення районної ради №29/1 від 22.12.2017року «Про районний бюджет на 2018рік»;

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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 0611150 0990 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 572,735 0,00 572,735

Завдання

2 0611150 0990 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 572,735 0,00 572,735

Усього 572,735 0,00 572,735

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



І І

N
з/
п

кпквк Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0611150 Завдання Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

1 Показники затрат

кількість закладів од. Звіт по мережі штатах та контингентах 1

середньорічне число ставок (штатних одиниць) 
педагогічних працівників, за умовами праці 
віднесених до педагогічного персоналу

ОД. Штатний розпис на 01.01.2018 р. 3,5

середньорічне число ставок (штатних одиниць) 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 01.01.2018р. 1

середньорічне число ставок (штатних одиниць) 
робітників

од. Штатний розпис на 01.01.2018р. 1

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 01.01.2018 р. 5,5

2 Показники продукту

здійснення безперервного удосконалення 
фахової освіти та курсової перепідготовки

од. План-графік курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників ЛОІППО.

18

планування, організація, здійснення навчально- 
методичної роботи різних видів і форм, 
спрямованої на підвищення професіоналізму, 
педагогічної майстерності учителів та 
вихователів ( семінари, творчі конкурси, 
засідання методичних об’єднань)

од. План роботи КУ «Білокуракинський районний 
методичний кабінет»

50

3 Показники ефективності



кількість установ, які обслуговує і надає свою 
допомогу методичний заклад(ЗНЗ , ДНЗ)

од. Районна цільова соціальна програма «Освіта 
Білокуракинського району на 2017-2020 роки».

13

Кількість проведених заходів на 1 працівника од. розрахунок 14

4 Показники якості

Відсоток педагогічних працівників, які 
пройшли перепідготовку

% розрахунок 100%

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

, і!|| ! шли і і
’ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

1 '  \  ™'лжВ.о.начальника відділу освіти Білокуракинської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу управління 
фінансів Білокуракинської РДА

_ Л.М.Бончужна 
(ініціали та прізвище)

І.О.Рязанцева 
(ініціали та прізвище)



) )

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Спільний наказ
Віл ділу освіти Білокуракинської районної державної 
адміністрації від Ш . ^ Р / £ п  №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Управління фінансів Білокуракинської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 0 $ .  0 2 . N Л - О

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 . 0600000 Вілліл освіти Білокуракинської районної державної адміністрації

2.

(КПКВК МБ) 

0610000

(найменування головного розпорядника)

Відділ 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 -  995,651 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  995,651 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-УІІІ;
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



) 1

Рішення районної ради №29/1 від 22.12.20 Проку «Про районний бюджет 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

N з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0611161 0990 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» 995,651 0,00 995,651

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.

995,651 0,00 995,651

Усього 995,651 0,00 995,651

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

1 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

3 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
підвідомчим установам

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (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.

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

/  г -— ____  \  -%
<У. \ \’ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

І і ' 5 І 1111 Л

В.о.начальника відділу освіти Білокуракинської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу управління 
фінансів Білокуракинської РДА

Л.М.Бончужна 
(ініціали та прізвище)

__І.О.Рязанцева
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Спільний наказ
Віллілу освіти Білокуракинської районної державної 
адміністрації від
(найменування головного розпорядника'коштів місцевого бюджету)
Управління фінансів Білокуракинської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 0 / -  0< £ .  N  3 ~ 0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0 6 0 0 0 0 0 ________В іл л іл  освіти Білокуракинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 . 0 6 1 0 0 0 0  В ід д іл  освіти Білокуракинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів
3. 0613140 1040 на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи)

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 138 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 138 тис. гривень та спеціального 
фонду -  0 тис. гривень.

5. Під стави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-УІ.,
Закон України від 26.04.2001 №2402-111 «Про охорону дитинства»;
Закон України від 04.09.2008 №375-УІ «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;
Закон про Державний бюджет України на 2018рік від 07.12.2017р №2246-VIII;
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 Міністерства соціальної політики України №57 від 18.01.2017р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання



І
для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім’ї та дітей» ;
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із 
змінами);
Рішення районної ради №29/1 від 22.12.2017року «Про районний бюджет на 2018рік»;

6. Мета бюджетної програми Надання належних умов оздоровлення та відпочинку дітей

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 програми 2 Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0613140 1040 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи)»

138,00 0,00 138,00

Завдання

2 0613140 1040 Забезпечення належних умов оздоровлення та відпочинку дітей 138,00 0,00 138,00

Усього 138,00 0,00 138,00

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



І І

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

1 2 3 4 5 6

0613140 Завдання Забезпечення належних умов оздоровлення та відпочинку дітей

1 Затрати

Видатки на придбання путівок тис.грн Кошторис на 2018 рік 138,0

2 Показники продукту

Кількість дітей, яким надані послуги з 
оздоровлення та відпочинку

осіб Списки дітей, які забезпечуються 
путівками

зо

Середньорічна кількість путівок, яку 
планується придбати

ОД. Списки дітей, які забезпечуються 
путівками

зо

3 Показники ефективності

Витрати на 1 дитину, яку планується 
оздоровити

грн. розрахунок 4600,00

Середня вартість 1 путівки грн. розрахунок 4600,00

4 Показники якості

Відсоток дітей, які будуть оздоровлені % розрахунок 100

Відсоток забезпечення путівками % розрахунок 100



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (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.

' Г В ’> Т И
’ 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 роками.

В.о.начальника відділу освіти 
Білокуракинської РДА

ПОГОДЖЕНО:
* 5 ? РПОУ 0 2 ^  / іЧ>, * V,кра їна

Заступник начальника-начальник бюджетного 
відділу управління фінансів Білокуракинської 
РДА



) )

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Спільний наказ
Відділу освіти Білокуракинської районної державної 
адміністрації від -Л&АРл
(найменування головного розпорядника' коштів місцевого бюджету) 
Управління фінансів Білокуракинської районної державної 
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 0<4. М ) N 3̂ -О

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000______  Відділ освіти Білокуракинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 ___________Відділ освіти Білокуракинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0613242 1090 Тнттті заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  3,626 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 3,626 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-УІІІ;
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2005р №823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям -сиротам і 
дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку» зі змінами та доповненнями;



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»;
Рішення районної ради №29/1 від 22.12.2017року «Про районний бюджет на 2018рію>.

6. Мета бюджетної програми Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

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

N з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми

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

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0613242 1090 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення»

3,626 0,00 3,626

Завдання

2 0613242 1090 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 
років

3,626 0,00 3,626

Усього 3,626 0,00 3,626



І ї

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

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0613242 Завдання Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 
18 років

1 Затрати

Видатки на надання допомоги дітям- 
сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

тис.грн Кошторис на 2018 рік 3,626

2 Показники продукту

Середньорічна кількість одержувачів 
допомоги

осіб Список дітей, які перебувають на 
обліку у службі у справах дітей 
Білокуракинської РДА

2

3 Показники ефективності

Середній розмір допомоги грн. Постанова КМУ від 25.05.2005р №823 
зі змінами та доповненнями

1810,00



4 | П оказника якості

[Відсоток запланованої допомоги до 
[кількості одержувачів

% Розрахунок 100

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

Код

Найменування
джерел

надходжень
к п к в к

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).

/  ГГ'| \
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

ГЦ ' а "
В.о.начальника відділу освіти ..... Х —2  ^ > ^ § Щ=Я>М.Бончужна
Білокуракинської РДА № оєіі^вдяи та прізвище)"

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного 
відділу управління фінансів Білокуракинської 
РДА



( (

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Спільний наказ
Відділу освіти Білокуракинської районної державної 
адміністрації від < 0 3 . ■// № Ж ^
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Управління фінансів Білокуракинської районної державної 
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від {$- 02>. тУ N

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 
(КПКВК МБ)

Вілліл освіти Білокуракинської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000___
(КПКВК МБ)

Віллі л освіти Білокуракинської районної державної адміністрації 
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611020

(КПКВК МБ)

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  20749,38 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  20623,795 тис. гривень та 
спеціального фонду -  125,585 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-УІІІ; 
Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р.№2145-УІІІ,
Закон України України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. №651- XIV



і¥
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 сесії районної ради №30/5 від 26.02.2018року « Про внесення змін і доповнень до районного бюджету на 2018 рік»

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 2Підпрограма / завдання бюджетної програми 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»

20623,795 125,585 20749,380

Завдання

2 0611020 0921 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми 
навчальними закладами

20623,795 125,585 20749,380

Усього 20623,795 125,585 20749,380



(

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 і 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

Ь Показники затрат
1 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

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

од. Штатний розпис на 01.01.2018р. 20,75



С (
педагогічного персоналу

...... Середньорічне число посадових ставок (штатних 
одиниць) спеціалістів

од. Штатний розпис на 01.01.2018р. 6,5

Середньорічне число посадових ставок (штатних 
одиниць) робітників

од. Штатний розпис на 01.01.2018р. 69,49

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 Показники ефективності
_  .

Середньомісячні витрати на 1 учня грн Розрахунок 3846,08

Середньорічна кількість педагогічних ставок 
(штатних одиниць) на клас

ОД. Розрахунок 2,45

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

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

1..... Кількість днів харчування учнів пільгових категорій
.ДНІВ Розрахунок 167
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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 нафеалізаіН1 

1 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за рокамш7ь^

В.о.начальника відділу освіти Білокуракинської РДА 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу управління 
фінансів Білокуракинської РДА

их проектів (програм).

Л.М.Бончужна 
(ініціали та прізвище)

_І.О. Рязанцева
(ініціали та прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Спільний наказ
Відділу освіти Білокуракинської районної державної
адміністрації__від № 41' ^
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Управління фінансів Білокуракинської районної державної 
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від &3 . оІ0  АГ N &

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 • 0600000______ Відділ освіти Білокуракинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000_____ Відділ освіти Білокуракинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  1660,564 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  1614,576 тис. гривень та 
спеціального фонду -  45,988 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;
Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р №2628-111:
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 
Гіз 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»;



> у
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 сесії районної ради №30/5 від 26.02.2018року « Про внесення змін і доповнень до районного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п к п к в к 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 0611010 0910 «Надання дошкільної освіти» 1614,576 45,988 1660,564

Завдання
2 0611010 0910 Забезпечити створення належних умов для надання на належному 

рівні дошкільної освіти та виховання дітей
1614,576 45,988 1660,564

Усього 1614,576 45,988 1660,564
І

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
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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

1 2 3 4 5 6
0611010 Завдання Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей .

1 Показники затрат
Кількість дошкільних навчальних закладів од. Звіт по мережі штатах та контингентах 6

Кількість груп од. Звіт по мережі штатах та контингентах 6

|

середньорічне число ставок (штатних одиниць) 
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 01.01.2018 4,68

середньорічне число ставок (штатних одиниць) 
вихователів

од. Штатний розпис на 01.01.2018 3,02

| 1
середньорічне число ставок (штатних одиниць) 
спеціалістів

ОД. Штатний розпис на 01.01.2018 0,5

середньорічне число ставок (штатних одиниць) 
робітників

од. Штатний розпис на 01.01.2018 10,75

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 01.01.2018 18,95

2
і
Показники продукту

і і Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб 85-К 90

Кількість дітей від 0 до 6 років осіб 85-К 265



ІІ
Середньомісячні витрати на 1 дитину грн розрахунок 1528,00
Діто - дні відвідування діто/дні розрахунок 8750

4 Показники якості І

Кількість днів відвідування днів розрахунок 250

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % розрахунок 34
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (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 

проекту 3

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на 

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

В.о. начальника відділу освіти Білокуракинської РДА 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу управління 
фінансів Білокуракинської РДА

не поділяється на підпрограми, 

(програм).

Л.М.Бончужна 
(ініціали та прізвище)

__І.О. Рязанцева
(ініціали та прізвище)


