
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 

міської ради Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ Відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області

Паспорт

1. 0600000 Орган з питань освіти і науки

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.  0610000 Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

3.  0611150 0990

    (КПКВК МБ) (КФКВК)

4. 808,600 808,600 0,000

5.

КПКВК КФКВК

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

№ з/п КПКВК

1 2

1 0611150

Наказ Фінансового управління Покровської 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Обсяг бюджетних призначеннь/бюджетних асигнувань тис. гривень, у тому  числі  із  загального фонду  - тис. гривень та спеціальног фонду -

Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу 

складання та виконання місцевих бюджетів", 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",рішення Покровської міської ради від 31.08.2018 № 7/58-1 "Про внесення змін та доповнень до рішення 

міської ради від 12.12.2017 № 7/47-2 «Про міський бюджет на 2018 рік","Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми 

Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти

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

N з/п Назва підпрограми

КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми² Загальний фонд Спеціальний фонд разом

3 4 5 6 7

Завдання

0990 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 808,600 808,600

Всього 808,600 0,00 808,600
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9. Перелік регіональних цільових програм, які  виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/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: 

Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

3 4 5 6

Завдання

0611150 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

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

Показники затрат

кількість закладів од.

Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах установ, щофінансуються з 

місцевих бюджетів

1,0

Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од.

Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах установ, щофінансуються з 

місцевих бюджетів

8,00

 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 

персоналу
од.

Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах установ, щофінансуються з 

місцевих бюджетів

6,5

спеціалістів од.

Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах установ, щофінансуються з 

місцевих бюджетів

1,50

Показники продукту

кількість проведених заходів осіб
План відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області
57

Показники ефективності

Кількість заходів, проведених на 1-го працівника
грн. Розрахунок

7

Показники якості

забезпеченість установ освіти новчально-методичною літературою
% Розрахунок

90

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 1 січня звітного року План видатків  звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту  ³ Пояснення, що характеризують 

джерела фінансування 

2 13

Программа1

Інвестиційний проєкт 1

Надходження із бюджету



х х х

ПОГОДЖЕНО:

Інші джерела 

фінансування (за видами)

…

Інвестиційний проєкт 2

 …

Усього

Начальник фінансового управління                                        

Покровської міської ради Донецької області Ю.М.Порецька

(ініціали та призвіще)

ᶦ 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 проєктів (програм).

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

Начальник відділу освіти Покровської 

міської ради Донецікої області М.О.Голуб
(ініціали та призвіще)



Наказ Фінансового управління Покровської 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)


