
ВІДДІЛ ОСВІТИ
БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ
смт Білокуракине

03 жовтня 2019р № 92
Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2019рік

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» (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
10 вересня 2014 року № 1103/25880, відповідно до службового розпорядження 
управління фінансів № 18 від 13.03.2019р. «Про розподіл субвенції з місцевого 
бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції на 2019 рік», 
наказую:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік за кодами програмної 
класифікацікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що 
додаються:

• КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
• КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти».

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера 
Лідію Асюченко.
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В.о. начальника відділу освіти Людмила БОНЧУЖНА

Лідія Асюченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № ''?/ від.£%^.2019р.
Відділу освіти Білокуракинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

П аспорт
бю дж етної програми місцевого бю дж ету на 2019 рік

0600000
(код)

0610000
(код)

Відділ освіти Білокуракинської РДА
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Білокуракинської РДА
(найменування відповідального виконавця)

- "Інші програми та заходи у сфері освіти”
3- ___________________ 0611162____________________________ 0921_________________________________ _____________  ______________________

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -1810,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1810,00 гривень та спеціального фонду -
0. 00.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ
2. Конституція України
3. Закон про Державний бюджет України на 2019 рік від 23.11.2018р. № 2629-УІІІ;
4. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. АГе 2145-VIII;
5. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 
26.08.2014р. №836 (зі змінами)



6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
7. Рішення сесії районної ради від 20.09.2019р № 46/6 "Про внесення змін і доповнень до районного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям . позбавленим батьківського піклування , яким виповнюються 18 років

7. Мета бюджетної програми :Надання одноразової допомоги дітям- сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюються 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 "Інші програми та заходи у сфері освіти"

1810,00 0,00 1810,00
Усього 1810,00 0,00 1810,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)_______________________________________________________________ _______________

N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5



N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1
Забезпечення надання допомоги дітям -сиротам 
, позбавленим батьківського піклування , яким 

виповнюється 18 років
грн 1810 1810

1.1. затрат
обсяг видатків на реалізацію грн кошторис на 2019 1810 0 1810

2 продукту

2.1. кількість дітей , що потребують виплат осіб
дані служби у справах 

дітей та сім"ї
1 1

3 еф ективності

3.1. середні витрати на 1 дитину грн
Постанова КМУ від 
25.08.2005 р.№823

1810 1810

4 якості

4.1. Рівень забезпеченості грн розрахунок 100 0
100

В.о.начальника відділу освіти Білокуракинської РДА 

ІІОГОДЖЕНО:

В.о начальника управління фінансів Білокуракинської РДА
\\*

Л.БОНЧУЖНА
(ініціаііи/ініціал, прізвище)

І РЯЗАНЦЕВА

м. її.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № ; / ' від о* 1 2 3 4 5?  Д? ,2019р.
Відділу освіти Білокуракинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

П аспорт
бю дж етної програми місцевого бю дж ету на 2019 рік

Відділ освіти Білокуракинської РДА
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Білокуракинської РДА
(найменування відповідального виконавця)

, "Будівництво освітніх установ та закладів"
___________________ 0617321____________________________ 0921__________________________

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -144600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 
144600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ
2. Конституція України
3. Закон про Державний бюджет України на 2019 рік від 23.1 1.2018р. № 2629-УШ;
4. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-УІІІ;
5. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 
26.08.2014р. №836 (зі змінами)

0600000
(код)

0610000
(код)



6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
7. Рішення сесії районної ради від 20.09.2019р № 46/6 "Про внесення змін і доповнень до районного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

Забезпечення організації та облаштування власних комерційний вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення облаштування засобами дистанційної передачі даних комерційних вузлів обліку природного газу
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Технічне переоснащення вузла обліку газу

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Будівництво освітніх установ та закладів

144600,00 144600,00
Усього 0,00 144600,00 144600,00

10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього



N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на реалізацію проекта грн Кошторис на 2019 рік 144600 144600

2 продукту

Кількість об'єктів,в яких планується 
облаштування вузлівобліку природного газу

одиниць Технічні умови 0 4
4

3 еф ективності

Середні витрати на одиницю об"єкта грн.
розрахунок 0 36150 36150

4 якості

Рівень готовності об"єкта
% розрахунок 0 50 50

В.о.начальника відділу освіти Білокуракинської РДА 

ПОГОДЖЕНО:

В.о начальника управління фінансів Білокуракинської РДА

'о  $ — '/О,“

(іщіїис)
Л.БОНЧУЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

£ І РЯЗАНЦЕВА

ГЗ /С -Л С < Л
У

М. П.


