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Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення 
міської ради від 21.12.2017№ 6/81-1484 «Про міський бюджет на 2018 рік»і 
додатків до нього та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836(із змінами і
доповненнями від 30.09.2016 № 860, від 28.04.2017 № 472)

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік згідно додатку 
№3 до рішення міської ради від 21.12.2017 N2 6/81-1484 «Про міський 
бюджет на 2018 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - 
управління освіти міської ради м. Костянтинівкиза КПКВКМБ:

КПКВКМБ Назва програми
0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері
0611010 Надання дошкільної освіти
0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

0611030 Надання загальної середньої освіти вечірніми школами
0611040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

школами-інтернатами
0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми



/

0611140 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами 
післядипломної освіти

0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
0615010 Проведення спортивної роботи в регіоні
0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Костян- 
ради 

. Кукліс



0600000

ЗАТВЕРДЖЕНО » ,
Наказ №  /Р в С  &  0  ^
Управління освіти міської ради м Костя^ринівки________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Міське фінансове управління Костянтинівської міської ради 

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України 26 ссршш 2014 р № 836

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Управління освіти міської ради м.Костянтинівки

2.

(КПКВК МБ) 

0610000 Управління освіти міської ради м.Косгянтинівки
(найменування головного розпорядника) /

3

(КПКВК МБ) 

0610160

(найменування відповідального виконавця) 
Керівництво і управління у відповідній сфері

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1723,3 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 17233 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 456-УІ (із змінами); Закон України” Про Державний бюджет України на 2018 рік" від
07.12.2017 № 2246-УІІІ; Закон України о державній службі від 16.12.1993 № 3274- XII; Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР ” І1ро місцеве самоврядування в Україні" (із змінами); 
Закон України "Про Освіту” від 05.09.2017 №  2145-VIII; рішення Костянтинівської міської ради від 21.12.2017 № 6/81-1484 «Про міський бюджет на 2018 рік»; Закон України «Про охорону 
дитинства» від 26.04.2001 №  2402-111 (із змінами)

Керівництво і управління у сфері освіти6. Мета бюджетної програми
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

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

і 0610160 0111
Завданим 1: Забезпечення виконаня наданих 
іакошн)авством повноваж ень у  сфері освіти 1723,30 0,00 1723,30

Усього 1723,30 0,00 1723,30

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 0,00



і сзультативні показники бюджетної проірами 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

і 0610160
Завдання 1: Забезпечення чи кошти наданих 
законодавством повноважень у  сфері освіти

Затрат
Кількість закладів од. Річний статистичний звіт (зведена 

таблиця 1 - ПО (освіта)
і

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. штатний розпис на 01 01 2018 р
9,00

начальник од. штатний розпис на 01 01.2018 р 1,00

заст. начальника од штатний розпис на 01.01.2018 р 2,00

гол.спеціаліст од. штатний розпис на 01 01.2018 р 2,00

спеціаліст 1 категорії од. штатний розпис на 01.01.2018 р 2,00

водій од. штатний розпис на 01,01.2018 р 1,00

секрктар од штатний розпис на 01.01.2018 р 1,00

П родукту
кількість підпорядкованих закладів од зведення планів по мережі, штатах 

та контингентах установ на 
01.01 2018

41

кількість отриманих листів, заяв, скарг од журнал регістра ції вхідної 
документації за 2017 рік

106

кількість підготовлених рішеннь міської ради, 
розпоряджень міського голови од.

од. журнал регістрації рішень та 
розпоряджень міської ради за 2017 

рік
31

Ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг 

на одну посадову особу місцевого 
самоврядування

од. розрахунок (відношення отриманих 
звернень, скарг до кількості 

посадових осіб місцевого 
самоврядування)

12

річні витрати на утримання однієї штатної 
одиниці

тис.грн. розрахунок відношення обсягу 
фінансування до кількості штатних 

одиниць)
191,5

Я кості
відсоток вчасно виконаних завдань, листів, 

звернень, скарг
% розрахунок

100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів V розрізі підпрограм2
_________________________________________________________________________________________________________________________ ________ _________________  _____ ___________________________________________________________ (тис.грн.)

Код Найменування дж ерел надходж ень КП КВ К

Касові видатки станом на 
1 січня звітного  періоду П лан видатків звітного періоду

Прогноз видатків д о  кінця реалізації
3інвестиційного проекту Пояснення, щ о 

характеризую ть дж ерела 
фінансуваннязагальний фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

ф онд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

ПОГОДЖЕНО

Начальник міського фінансового управління Костянтинівської
міської ради

1 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 реалі за щю^нвест^ціиних проектів ( п р о г р а м ) .^ / ' '^

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за рокам р ------_ ^  У у

Начальник управління освіти міської ради м. Костянтинівки 

Головной бухгалтер управління освіти

О В.Барабаш 

(ініціали і прізвищ е)

Л.В.Ляднова

(ініціали і прізвище)

Т В Кукліс 

(ініціали і ііргіііиіцс)



ЗАТВЕРДЖЕНО
ІІикіп Міністерства
і|» минеш України 26 серпня 2014 р №  8.%

Управління освіти міської ради м, Косгянтинівки______________
(ііаймеїіунанші головного розпорядника коїіггів місцевого бюджету)

Місько фінансове управління Костянтинівськоі міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ №

П А С П О РТ

1 0600000

бю дж етної програм и м ісцевого бю джету на 2018 рік  
У правління освіти м іської ради м .К остянтинівки

2.

(К П К В К  М Б) 

0610000

(найменування головного розпорядника)
У правління освіти м іської ради м .К остянтинівки

3

(К П К В К  М Б) 

0611010

(найменування відповідального виконавця)
Н адання дош кіл ьн ої освіти дош кільним и навчальним и закладам и

(К П К ВК М Б) (найменування бю дж етної програми)

4. О бсяг бю дж етних призначень/бю дж етних асигнувань- 68233,2 тис. гривень,у том у числі загального фонду- 64937,7 тис.гривень та  спеціального фонду- 3295 ,5  тис. гривень

5. П ідстави для виконання бю дж етної програми
К онституція У країни (закон від 28 .06 .1996 №  254/96); бю дж етний кодекс У країни від 08.07.2010 X» 456-УІ (із зм інам и); Закон У країни"П ро Д ерж авни й бю джет У країни на 2018 рік" від  
07.12.2017 №  2246-УІІІ; Закон У країни о дер ж авній  службі від 16.12.1993 №  3274- XII; Закон У країни від 21.05 .1997 №  280/97-В Р  "П ро м ісцеве сам оврядування в У країні" (із змінами); Закон  
У країни "П ро О світу" від  05.09 .2017 Хе 2145-VIIІ; ріш ення К остянтинівської м іськ ої ради від 21 .12 .2017 X» 6 /81-1484 «П ро міський бю дж ет на 2018 рік»; Закон У країни "П ро дош кільну  
освіту "(із зм інам и) від 11.07.2001 Хе 2628- III; П олож ення про дош кільн і зак лади  У країни (затвердж еного постановою  Кабінету М іністрів У країни від 01.09 .1993 X» 688; П останова Кабінету  
М іністрів У країни від 22 .11 .2004X 9 1591 " П ро затвердж ення норм харчування у начальних та оздоровчих зак ладах"; Закон У країни «П ро охорону дитинства» від 26.04.2001 Хе 2402-111 (із 
зм інам и)

6. М e ra  бю дж етної програми Забезпечення надання дош кіл ьн ої освіти________________
7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бю дж етної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бю дж етної програми у розрізі підпрограм та  завдань
(тис.грн.)

N з/п КП КВК КФКВК
І Ііднроірама /  завдання бю джетної 

програми
загальний ф онд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

/ 0611010 іт о
іавЛання 1: Іабе течити створення належних 

умов для надання на належному рівні 
дошкільної <м:віти та виховання дітей

64937,70 3295,S0 68233,20

Усього 64937,70 3295,50 68233,20

9. П ерелік регіональних цільових програм, які виконую ться у  складі бю дж етної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної ц ільової програми та 
підпрограм и

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Усього 0,00



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
виміру

Д ж ерело інф ормації Значення показника

1 2 3 4 5 6

/ 0611010
Завдання 1: Забезпечити створення належних 

умов для надання на належному рівні 
дошкільної освіти та виховання дітей

Затрат
кількість дошкільних навчальних закладів од. Річний статистичний звіт № 85 -К, 

мережа дошкільних начальних закладів 
на 01.09.2017 року

17

кількість груп од Річний статистичний звіт № 85 -К, 
мережа дошкільних начальних закладів 

на 01.09.2017 року
136

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од штатний розпис на 01.01.2018 750,30

середньорічне число вихователів, музикальних 
керівників

од. штатний розпис на 01.01.2018
71,00

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до 

педагогічного персоналу

од. штатний розпис на 01.01 2018
283,25

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од штатний розпис на 01.01.2018 51,05

середньорічне число штатних одиниць робітників од штатний розпис на 01.01.2018 345,00

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб мережа на 01.01 2018 2685

кількість дітей ВІД 0 до 6 років осіб звітні дані центра первинної медичної 
допомоги 5032

Ефективності
середні витрати на перебування 1 дитини в 

дошкільному закладі на рік
тис.грн розрахунок (відношення загальної суми 

витрат до загальної кількості дітей) 25,41

діто-дні відвідування ТИСДІТО-ДНІВ розрахунок до кошторису на 2018 рік 
по дошкільним закладам на харчування 700,0

Якості
кількість днів відвідування ДНІВ розрахунок (відношення діто- днів до 

кількості дітей, що відвідують 
дошкільні заклади)

250

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою ВІДС розрахунково (відношення дітей 
охоплених дошкільною освітою до 
загальної кількості дітей від 0 до 6 

років)

53,36

11. Д ж ерела ф інансування інвестиційних проектів у  розрізі підпрограм"
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
3інвестиційного проекту Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний 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
Усього 0,00 0,00 0,00

а підпрограми 

(програм).

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видати
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з

Н ачальник управління освіти  м іської ради м. Костянтинівки

Головной бухгалтер  управління освіти 

ПОГОДЖЕНО

Начальник міського фінансового управління Костянтинівської
міської ради

О  В Б а р а б а н і

(ініціали і прізнище)

Л.В.Ляднова 
(ініціали і мрі іпищс)

Т В Кукліс



ЗАТВЕРДЖЕНО
Пика і Міністерств
фінансін України 26 серпня 2014 р Л» К36

ЗА ТВ Е РД Ж Е Н О  „ / 9 ,  л  ^  , ( 7
Наказ X» Р // о Ц ?  —  / 9 °% -
Управління освіта міської ради м Костянтині»«

(пай мешкання головного рілиорядника кошті» мюцснош бюджету)

Міське фінансове управління Костянтинівськоі міської ради 

(найменування місцевого фінансового органу)

н ^ , »  /А

П А С П О РТ
бю дж етної програм и м ісцевого бю джету на 2018 рік

1 0600000 У правління освіти м іської ради м .К остянтинівки

2.

(К П К В К  МБ) 

0610000

(найменування головного розпорядника)
У правління освіти м іської ради м .К остянтинівки

3

(КП К ВК М Б) 

0611020

(найменування відповідального виконавця)
Н адання загал ьної середньої освіти загальноосвітн ім и навчальним и закладам и ( в т.ч. ш колою -дитячим  садком , інтернатом при ш колі),

спеціалізованим и ш колам и, л іцеям и, гімназіям и, колеііум ам и

(КП К ВК М Б) (найменування бю дж етної програми)

4. О бсяг бю дж етних призначень/бю дж етних асигнувань- 83139,9  тис. гривень,у том у мислі загального ф онду- 82662,3 тис. гривень та спеціального фонду- 477,6 тис. гривень

5. П ідстави для виконання бю дж етної програми

К онституція У країни (закон від 28.06 .1996 X» 254/96); Бю джетний кодекс У країни від 08.07 .2010 Ха 456-УІ (із змінами); Закон У країнимП ро Д ерж авни й бю дж ет У країни на 2018 рік" 
від 07.12 .2017 Хе 2 2 4 6 -VIII; Закон У країни о держ авній службі від  16.12 .1993X 2 3274- XII; Закон У країни від 21.05.1997 X* 280/97-В Р  "П ро м ісцеве сам оврядування в Україні" (із 
змінами); Закон У країни "П ро Освіту" від 05.09.2017 X* 2145-VIII; ріш ення К остянтинівської м іської ради від 21.12 .2017 X* 6/81-1484 «П р о м іський бю джет на 2018 рік»; Закон  
У країни "П ро загальну середню  освіту" від 13.05.1999р. Хе 655-ХІУ ; П олож ення про загальні навчальні заклади У країни (затвердж еного постановою  Кабінету М іністрів У країни від  
14.06.2000р. X» 964); Закон У країни «П ро охорону дитинства» від 26.04.2001 X« 2402-111 (із змінами); П останова К абінету М іністрів У країни від 22.11 .2004 X» 1591 "П ро затвердж ення  
норм харчування у начальних та оздоровчи х закладах"

6. М ета бю дж етної програми Забезпечення надання послуг з за га л ь н о ї середн ьої освіти в денних загальноосвітн іх закладах______________________________________________________________
7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом  бю дж етної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпроірами

1 2 3 4

8. О бсяги фінансування бю дж етної програми у  розрізі п ідпрограм  та  завдань
(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФ КВК
Підпрограма / завдання бю дж етної 

програми
загальний ф онд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

/ 0611020 0921
Завдання 1: Забезпечити надання 

відповідних послуг денними 
шгальноосвітніми навчальними чакладачи

82662,30 477,60 83139,90

Усього 8266230 477,60 83139,90

9. П ерелік регіональних цільових програм, які виконую ться у  складі бю дж етної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної ц ільової програми та 
підпрограм и

КП КВК загальний ф онд спеціальний ф онд разом

1 2 3 4 5
Усього 0,00 0,00 0,00



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п к т ж в к Назва показника Одиниця
виміру

Д ж ерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

І 0611020

Завданим 1: Іабеїпечити наданим 
відповідних послуг денними 

іа.’ально<квітнши навчальними закладами

Затрат
кількість закладів од. Річний статистичний звіт (зведена 

таблиця 1 - ПО (освіта) 12

кількість класів од. Мережа класів, та контингент учнів 
на 2017 -2018 н р 244

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. штатний розпис на 01.01 2018 838,75

середньорічне число посадових ставок 
педагогічного персоналу

од штатний розпис на 01.01 2018 505,25

середньорічне число посадових ставок 
вихователів

од. штатний розпис на 01.01.2018 18,00

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од штатний розпис на 01.01 2018
60,00

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. штатний розпис на 01.01 2018 58,00

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од штатний розпис на 01.01.2018 197,50

Продукту
Кількість учнів, що відвідують навчальні 

заклади (середньорічна)
осіб Мережа класів, та контингент учнів 

на 2017 -2018 н.р 5672

Ефективності
діто-дні відвідування тис діто-днів Розрахунок до кошторису на 2018 

рік по загальноосвітнім школам на 
харчування учнів

850,80

середні витрати на 1 учня на рік тис.грн. Розрахунково (відношення 
видатків на утримання по школам 
на середньорічну кількість учнів)

14,66

Якості
кількість днів відвідування ДНІВ Розрахунок (відношення діто- днів 

до кількості учнів, ЩО ВІДВІДУ ЮТЬ 
загальноосвітні навчальні заклади)

150,00

Питома вага учнів, яю отримають відповідний 
документ про освіту у загальному випуску

% Мережа класів, 
та контингент учнів на 2017 -2018

100,00

% випускників, що закінчили школу 13 
золотими медалями

% % від загальної кількості 
випускників 50

11. Д ж ерела фінансування інвестиційних проектів v розрізі п ідпрограм '
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

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
Усього 0,00 0,00 0,00

1 Кол (Ь\'нкшональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише ___
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/на^айня^крс^гпв На^рс^рі:
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з

Н ачальник управління освіти міської ради м. Костянтинівки

Головной бухгалтер управління освіти 

ПОГОДЖЕНО

Начальник міського фінансового управління Косгянтинівської
міської ради

програма не поділяєтеся на підпрограми.
(програм).

О.В Барабаш

(ініціали і лрпвжце)

Л. В. Ляд нова
(ініціали і нрі ївипіс)

Т В Кукліс



ЗЛТВНРДЖНІІО
Накат Міністерства
фншнсін України 26 серпня 2014 р № 836

Управління освіти міської ради м Костянтинівки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджет)') 

Міське фінансове управління Костянгинівської міської ради 

(найменування місцевого фінансового органу) „

ПАСПОРТ

1 0600000

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 
Управління освіти міської ради м.Костянтинівки

2.

(КПКВК МБ) 

0610000

(найменування головного розпорядника)
Управління освіти міської ради м.Костянтинівки

3

(КПКВК МБ) 

0611030

(найменування відповідального виконавця)
Падання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 568,1 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 568,1 тис.гривень та спеціального фонду- тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №  456-УІ (із змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від
07.12.2017 № 2246-У1ІІ; Закон України о державній службі від 16.12.1993 № 3274- XII; Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами); 
Закон України "Про Освіту" від 05.09.2017 № 2145-УІП; рішення Костяні київської міської ради від 21.12.2017 № 6/81-1484 «Про міський бюджет на 2018 рік»; Закон України "Про 
загальну середню освіту” від 13.05.1999р. № 655-ХІУ; наказ МОП від 04.07.2005 № 397 "Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу”; Закон України «Про охорону 
дитинства» від 26.04.2001 № 2402-111 (із змінами);

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФ К ВК Назва підпрограми

1 2 3 4

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 0611030 0921
Завдання 1: Забезпечити надання загальної 

середньої освіти працюючій молоді 568,10 568,10

Усього 568,10 568,10

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 0,00 0,00 0,00



а

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

/ 0611030
Завдання 1: Забезпечити надання загальної 

середньої освіти працюючій молоді

Затрат
кількість закладів од Річний звіт ЗНЗ -2

і

кількість класів од Мережа класів, та контингент учнів 
на 2017-2018 н.р. И

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од штатний розпис на 01 01.2018 10,25

середньорічне число посадових ставок 
педагогічного персоналу

од штатний розпис на 01.01.2018 7,50

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати

од. штатний розпис на 01.01.2018
1,50

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. штатний розпис на 01 01.2018 0,00

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. штатний розпис на 01.01.2018 1,25

Продукту
Кількість учнів, що відвідують навчальний 

заклад (всього)
осіб Мережа класів, та контингент учнів 

на 2017-2018 н.р. 88

Ефективності
діто-дні відвідування тис.діто-днів Розрахунково (відношення 

кількості учнів, що відвідують 
навчальний заклад до кількості днів 

відвідування)

12,90

середні витрати на 1 учня на рік тис.грн. Розрахунково (відношення 
видатків на утримання вечірньої 

школи на середньорічну кількість 
учнів)

6,46

Якості

кількість днів відвідування днів розрахунок (відношення діто- днів 
до кількості дітей, що відвідують 

дошкільні заклади)
150,00

11. Джерела Фінансування інвестиційних проектів у оозоізі підпрограм"
(тис.грн.)

Код Н айменування дж ерел надходж ень КП КВ К

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду П лан видатків звітного  періоду

П рогноз видатків д о  кінця реалізації
3інвестиційного проекту П ояснення, що 

характеризую ть дж ерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

ф онд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

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 в идатків/ нада н ня^^авджіенца ̂ зеа^іааЦПо І нвЄст н ці и н цупроектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбиш

Начальник управління освіти міської ради м. Костянтинівки

Головной бухгалтер управління освіти 

ПОГОДЖЕНО

Начальник міського фінансового управління Костянтин і вської
міської ради

О В Барабаш

(ін іц іали  і прізвищ е) 

ЛВ.Ляднова
(ін іц іали  і прізвищ е)

Т В Кукліс



ЗАТВЕРДЖЕНО
Нака» Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 р № 836

РДЖ ЕНО -  . *  ,  л
« С //Л  ф  -  Ї9 Л  Ь  С  % .£ > •!!, М ^ ґ< £
ня освіти міської ради м. КостяжЛінівки

ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н р 
Наказ №  
Управлінні

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Міське фінансове управління Костянтинівської міської ради 

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ №

1 0600000

П А С П О РТ
бю дж етн ої програм и м ісц евого бю дж ету на 2018 рік 

У правління освіти  м іськ ої ради м .К остянтин івки

2.

(К П К В К  МБ) 

0610000

(найм енування головного розпорядника)
У правління освіти м іськ ої ради м .К остянтин івки

3

(К П К В К  М Б) 

0611040

(найм енування відповідального виконавця)
Н адання загал ьної середн ь ої освіти  загал ьноосв ітн ім и  ш кола м и-ін тернатам и , загальноосв ітн ім и санаторн им и ш колам и -іи тер наиам и

(К П К В К  М Б) (найм енування бю дж етної програми)

4. О бсяг бю дж етних п ризначень/бю дж етних  асигнувань- 4 656,3  тис. гривень,у том у числі загальн ого  фонду- 4656,3 ти с.гривень та  спеціального фонду- тис. гривень

5. П ідстави для виконання бю дж етної програми
К онституц ій  У країни (зак он  від 28 .06 .1996 №  254/96); 1>юджетний кодекс У країни від 08 .07 .2010 №  456-У І (із  зм інам и); Закон У країни"ГІро Д ер ж ав ни й  бю дж ет У країни на 2018 рік" 
від 07 .12 .2017 №  2246-У ІІІ; Закон У країни о дер ж авній  служ бі в ід  16.12.1993 №  3274- XII; Закон У країни в ід  21.05.1997 №  280/97-В Р  "П ро м ісцеве сам оврядування  в У країні"  (із  
зм інам и); Закон У країни "П ро О св іту"  від 05.09.2017 №  2145-У ІІІ; ріш ення К остян тинівськ ої м іськ ої ради від 21.12.2017 №  6/81-1484 «П ро м іський бю дж ет на 2018 рік»; Закон  
У країни "П ро загальну середн ю  освіту" від 13.05.1999р. №  655-Х ІУ ; П олож ення про загальні навчальні заклади У країни (затвердж еного постановою  К абінету М ін істр ів  У країни від  
14.06.2000р. №  964); З акон  У країни «П ро охорону дитин ства» від 26.04.2001 №  2402-111 (із  зм інам и); П останова К абінету М ін істрів  У країни від 22 .11 .2004 №  1591 "П ро затвер дж ення  
норм  харчування у начальних та  оздоровч и х закладах"; наказ М О П  від  12.06.2003 №  363 "П ро затвердж енн я  П олож ення про загальноосв ітн ю  иікол у-ін тер нат та загальноосв ітню  
санаторн у и іколу-інтер нат"; постан ова К М У  від 09.08.2017 №  576 «П р о внесення зм ін  д о  Т ипового полож ення про комісію  з питань захи сту  прав дитини і П олож ення про 
загал ьноосв ітн ій  навчальний зак лад»

6. М ета бю дж етної програм и  Забезпеч ен ня  надання освіти  в загал ьноосв ітн іх , санатор н их  ш кол ах-ін тер нагах_____________________________________________________________________________
7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом  бю дж етної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. О бсяги ф інансування бю дж етної програм и у розрізі п ідпрограм  та  завдань
(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФ К ВК
П ідпрограма /  завдання бю дж етної 

програми
загальний  ф онд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0611040 0922
Завдання 1: Забезпечити надання 

належної освіти в загальноосвітніх, 
санаторних ш кол ах-і н тер на пиіх

4656^0 4656,30

Усього 4656,30 4656,30

9. П ерелік регіональних цільових програм , які виконую ться у складі бю дж етної програми
(тис.грн.)

Н азва регіональної цільової програм и та  
підпрограм и

К П КВК загальний ф онд спеціальний  фонд разом

1 2 3 4 5
Усього 0,00 0,00 0,00



/

1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Ы з/п к п к в к Назва показника Одиниця
виміру

Д ж ерело  інф ормації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 06 ПО 40
Завдання 1: Забезпечити наданим 

належної освіти в ииальноосвітніх, 
саіигпшрішх школах-інтернапшх

Затрат

кількість закладів од. Річний статистичний звіт (зведена 
таблиця 1 - ПО (освіта) 1

кількість класів од. Мережа класів, та контингент 
учнів на 2017 -2018 н.р. 8

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. штатний розпис на 01.01.2018 52,25

середньорічне число посадових ставок 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис на 01.01.2018 14,00

середньорічне число посадових ставок 
вихователів

од. штатний розпис на 01.01.2018 8,50

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний розписна01.01.2018
5,25

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. штатний розпис на 01.01.2018 5,00

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. штатний розпис на 01.01.2018 19,50

Продукту
Кількість учнів, що відвідують навчальний 

заклад (середньорічна)
осіб Мережа класів, та контингент 

учнів на 2017 -2018 н.р. 110

Ефективності
діто-дні відвідування тис.діто-днів Розрахунок до кошторису на 2018 

рік по школі-інтерант на 
харчування учнів

12,80

середні витрати на 1 учня на рік тис.грн. Розрахунково (відношення 
видатків на утримання школи- 
вінтерната на середньорічну 

кількість учнів)

42,33

Якості

кількість днів відвідування ДНІВ розрахунок (відношення діто- днів 
до кількості учнів, що відвідують 

школу-і нтернат)
150,00

11. Д ж ео ел а  Ф інансування інвестиц ійних проектів V розрізі п ідпрограм “
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
3інвестиційного проекту Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

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
Усього 0,00 0,00 0,00

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

1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання^доС^доїв на ̂ &ат^аИ н^нвестиційних/^оек-гів (програм).
1 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивку^за роками.'

і -  і  у % ‘-г
Н ачальн и к  управління освіти  м іської ради м. Косгянтинівки

ДО

Н ачальн и к  м іського ф ін ансового  управління Костя нтинівської 
м іської ради

О В Барабані
/ / О  У ?  /  /А (]1 Л  ГК- 'ЯлУ (ініціали і прізвище)

Головной бухгалтер управління освіти ГГ г 1 4 Л.В.Ляднова

ПОГОДЖЕНО:
[іідііис] [ ^ 4  ;.1;

з г / і  
/Л Т 'С Г  І  і

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 р №  836

/ Я *  Л г Г  е £ £ №
Управління освіти міської ради м. Костянтинівки 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Міське фінансове управління Костянтинівської міської ради 

(найменування місцевого фінансового органу)

н . и *  У А  4 /  Є > ¥ .0 * .4 # '< ?

ПАСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0600000 Управління освіти м іської ради м.Костянтинівки

(КПКВК М Б) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти м іської ради м.Костянтинівки

(найменування відповідального виконавця)
Надання позаш кільної освіти позаш кільними закладами освіти, заходи із позаш кільної роботи з дітьми

(КП КВК  М Б) (найменування бю дж етної програми)

4. О бсяг бю джетних призначень/бюджетних асигнувань- 4391,7 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 4391,7 тис.гривень та  спеціального фонду- тис. гривень

5. Підстави для виконання бю дж етної програми
Конституція України (закон від 28.06.1996 №  254/96); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №  456-УІ (із зм інами); Закон У країни"П ро Державний бюджет України на 2018 рік” 
від 07.12.2017 №  2246-VIII; 'Закон України о державній служ бі від 16.12.1993 № 3 2 7 4 - XII; Закон України від 21.05.1997 №  280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із 
змінами); Закон України "Про Освіту" від 05.09.2017 №  2145-VIII; ріш ення Костянтин і вської м іської ради від 21.12.2017 №  6/81-1484 «П ро міський бюджет на 2018 рік»; Закон  
України "Про загальну середню  освіту" від 13.05.1999р. №  655-ХІУ; Закон України «П ро охорону дитинства» від 26.04.2001 №  2402-1II (із змінами); Закон України від 22.06.2000р. №  
1841-111 "П ро позаш кільну освіту" (із змінами); Постанова КМУ від 06.05.2001р. №  433 " Про затвердження перечня типів позаш кільних учбових закладів і Положення про  
позаш кільний учбовий заклад"

6. М ета бю дж етної програми Задоволення потреб д івчат і хлопців у сфері позаш кільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бю дж етної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бю дж етної програми у розрізі підпрограм та  завдань
___________________________ __________________ ________________________________________ ________________________ ________________________ _______________ (тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК
П ідпрограма /  завдання бю дж етної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 0611090 0960

Завдання 1: Н адання р івн и х  м ож ливост ей  
дівчат ам  т а х л о п ц я м  в сф ері от рим ання  

п о за и ік іїь н о ї освіт и
4391,70 4391,70

У сього 4391,70 0,00 4391,70

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю дж етної програми
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
У сього 0,00

(К П К ВК М Б) 

З 0611090

ЗА ТВЕРДЖ ЕН О  
Наказ №  —



10. Результативні показники бю дж етної 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

1 0611090

Завданим 1: Н адання р івн и х  м ож ливост ей  
д івчат ам  т а х л о п ц я м  в сф ері от рим ання  

п о за ш кільн о ї освіт и

'Затрат
кількість закладів од. Річний статистичний звіт (зведена 

таблиця 1 - ПО (освіта)
2

кількість гуртків од. річний звіт 76 -РВК 102

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од штатний розпис на 01.01.2018
74,50

середньорічне число посадових ставок 
педагогічного персоналу

од штатний розпис на 01.01 2018 35,00

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

ОД. штатний розпис на 01.01.2018
18,00

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. штатний розпис на 01.01 2018
3,00

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. штатний розпис на 01 01 2018 18,50

Продукту
середньорічна кількість дітей, які отримують 

позашкільну освіту
осіб зведений звіт форма позашкільних 

закладів форма №  І-ПЗ на 
01 01.2018

1569

Ефективності
витрати на 1 дитину на рік , яка отримає 

позашкільну освіту
тис.грн розрахунково ( відношення 

загальної суми витрат до кількості 
діттей

2,80

Якості
відсоток дітей, охоплених позашкільною 

освітою , за напрямами діяльності гуртків, 
віком, місцем проживання

% розрахунок ( відношення дітей в 
позашкільних закладах до загальної 

кількості учнів)
30,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів V розрізі п ідпрограм2
________ ________________________________________ ____________ _____________________________________ ___________________________________ _________________________ ____________________ (тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

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
Усього 0,00 0,00 0,00

О В Барабаш 

(ініціали і прізвище)

Л .В Л яднова 

(ініціали і прізвище)

Т.В. Кукліс

(ініціали і прізвище)

Код функціональної класифікації видатків та коедитування бю джету вказується лише у випадку, коли бюджетна пію гоама не поділяється на пшпоогоами
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бю джеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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

Начальник управління освіти міської ради м. Костянтинівки

\  Ч-ч. /

Головной бухгалтер управління освіти 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління Костянтин і вської
міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 26 серпня

і 7-  / £ /  -  С ¥ . С л  ■ * г < с у с Ґ
Управління освіти міської ради м. Костянтинівки 

іування головного розпорядника коштів місцевого бь

Міське фінансове управління Костянтинівської

(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ №  4 *  4 ї в  с г  Л /  Л С ґг Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0600000 Управлінні! освіти міської ради м.Костянтинівки

2.
(КПКВК МБ) 

0610000
(найменування головного розпорядника)

Управління освіти міської ради м.Костянтинівки

3
(КПКВК МБ) 

0611140
(найменування відповідального виконавця)

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломиоїосвіти

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 200 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 2ДО тис.гривень та спеціального фонду- тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №  456-УІ (із змінами); Закон України"Про Державний бюджет України на 2018 рік" 
від 07.12.2017 № 2246-УІ11; Закон України о державній службі від 16.12.1993 №  3274- XII; Закон України від 21.05.1997 №  280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із 
змінами); Закон України "Про Освіту" від 05.09.2017 № 2145-УІІІ; рішення Костянтинівської міської ради від 21.12.2017 №  6/81-1484 «Про міський бюджет на 2018 рік»; Постанова 
КМУ від 20.01.1998 №  65 "Про затвердження положення про освігньо-ква.ііфікаційні рівні (ступеневу освіту)"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядишіомної освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

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 0611140 0950
Завданняі: Забезпечит и реалізацію  

ін ш и х  заходів з п іслядиш іом ної 200,00 200,00

Усього 200,00 200,00

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
Усього 0,00

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ №



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

/ 061/140

Завдання І : Забезпечити реалізацію  
інш их заходів з післядиплом ної 

освіти

Затрат

Число штатних одиниць педагогічного 
персоналу, та за умовами оплати праці 

віднесених до педагогічного

од. штатний розпис на 
01.01.2018 869,00

Продукту

середньорічна кількість фахівців, які 
пройдуть перепідготовку

осіб Розрахунок до 
кошторису на 2018 рік 200,00

середньорічна кількість слухачів, які 
пройдуть підвищення кваліфікації

осіб Розрахунок до 
кошторису на 2018 рік 140,00

Ефективності

середні витрати на 1 фахівця, що 
пройде перепідготовку

грн. Розрахунково 
(відношення суми витрат 1000,00

середні витрати на 1 фахівця, що 
підвищить кваліфікацію

грн. Розрахунково 
(відношення суми витрат 
на кількість фахівців, що

1428,50

Якосгі
%  працівників, що пройшли 
перепідготовку та підвищили 

кваліфікацію від загальної кількості 
педпрацівників

% Розрахунково 
(відношення % працівників, 
що пройшли перепідготовку 
та підвищили кваліфікацію

4,30

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
___________ __________ _______________________ ___________ ___________________________________ ___________________________________ _______________________________________________ (тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного

л
Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальни 

й фонд
разом

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

разом
загальний

фонд
спеціальни 

й фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

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 і 
1 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою з

Начальник управління освіти міської ради м. Костянтинівки

Головной бухгалтер управління освіти 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління Костянтинівської
міської ради

іацію інвестиційних проектів (програм).

О.В.Барабаш

(ініціали і прізвище) 

Л.В.Ляднова
(ініціали і прізвище)

Т.В. Кукліс

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Накаї Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 р .№ К36

0600000

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ №  С 'Г  А / .  Л & с Г
Управління освіти міської ради м. Костятітинівки_________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М іське фінансове управління Костянтинівської міської ради 

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ №  М  £ 1 9  с 'У

ПАСПОРТ
бю джетної програми місцевого бюджету на 2018 рік  

Управління освіти м іської ради м.Костянтинівки

(КПКВК М Б) 

0610000

(найменування головного розпорядника)
Управління освіти м іської ради м.Костянтинівки

(КПКВК М Б) 

0611150

(найменування відповідального виконавця)
М етодичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

(КПКВК М Б)

4. Обсяг бю джетних призначень/бю джетних асигнувань- 670,1 тис. гривень,у тому числі загального фонду-

(найменування бю дж етної програми)

670,1 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. ф ивень

5. Підстави для виконання бю дж етної програми
Конституція України (закон від 28.06.1996 №  254/96); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №  456-УІ (із змінами); Закон України" Про Держ авний бюджет України на 2018 рік" від
07.12.2017 №  2246-У111; Закон України о державній службі від 16.12.1993 №  3 2 7 4 -XII; Закон України від 21.05.1997 №  280/97-ВР "П ро місцеве самоврядування в Україні" (із змінами); 
Закон України "Про Освіту" від 05.09.2017 №  2145-VIII; рішення Косгянтинівської м іської ради від 21.12.2017 №  6/81-1484 «П ро міський бюджет на 2018 рік»; Закон України «Про 
охорону дитинства» від 26.04.2001 №  2402-111 (із зм інами), наказ М О Ї! від 08.12.2008 "П ро затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)" (із змінами)

6. М ета бю дж етної програми Забезпечення належної м етодичної роботи установами освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бю дж етної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бю дж етної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п КІІКВК КФКВК
П ідпрограма /  завдання бю дж етної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

/ 0611150 0990
Завдання 1: Забезпечит и належ у  

м ет одичну робот у в уст а н о ва х  освіти
1195,50 0,00 1195,50

Усього 1195,50 0,00 1195,50

9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю дж етної програми

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
У сього 0,00



10. Результативні показники бю джетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N і/п КПКВК Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 06I I I 5 0
Завдання 1: Забезпечення належ ної 

методичної роботи установами освіти

Затрат
Кількість закладів од. Річний статистичний звіт (зведена 

таблиця 1 - ПО (освіта) 1

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. штатний розпис на 01.01.2018
14,00

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати праці 

віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний розпис на 01.01.2018
12,50

середньорічне число штатних одиниць 
спеціал істів

од. штатний розпис на 01.01.2018 1,50

Продукту

кількість освітніх закладів, що обслуговуються од.
31

кількість проведених методичних об'єднань, 
нарад, семінарів, форумів, науковопрактичних 

конференцій та інших заходів

од. План роботи на 2018 рік

216

Ефективності

Кількість проведених заходів на 1 
педпрацівника

од. розрахунок
17

Якості
Д инаміка кількості заходів до  попереднього 

року
відс. розрахунково (відношення 

кількості заході поточного року до 
попереднього)

60

11. Д жерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

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
Усього 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та  коедитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна пію гоама не поділяється на піоішогоами.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію  інвестиційних проектів (програм)

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

Начальник управління освіти міської ради м. Костянтинівки

Головной бухгалтер управління освіти 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління Костянтин і всью 
м іської ради

О В Барабаш

(ініціали і прізвище)

Л.В.Ляднова

(ініціали і прізвище)

Т В Кукліс



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 р .№ 836

ЗАТВЕРДЖЕНО . ,  .
Наказ № & // / - & '-  /
У п р авлін н я  о св іти  м ісько ї р ад и  м. К остян ти н івки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

М іське  ф ін ан со ве  уп равл ін н я  К о стян ти н івсько ї м ісько ї ради 

(н ай м ен у ван н я  м ісц евого  ф ін ан со в о го  о рган у)

Н аказ №

ПАСПОРТ

1 0600000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки

2.

(КПКВК МБ) 

0610000 Управління освіти міськоїради м.Костянтинівки
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0611160

(найменування відповідального виконавця) 
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 7107.5 тис. гривень,)' тому числі загального фонду- 6220.7 тис.гривень та спеціального фонду- 886.8 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 456-VI (із змінами); Закон України"Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 
07.12.2017 № 2246-VIII; Закон України о державній службі від 16.12.1993 № 3274- XII; Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами); 
Закон України "Про Освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 655-Х1У; Закон України від 22.06.2000 № 1841-ПІ "Про 
позашкільну освіту" (із змінами); рішення Косгянтинівської міської ради від 21.12.2017 № 6/81-1484 «Про міський бюджет на 2018 рік»; Закон України «Про охорону дитинства» від 
26.04.2001 № 2402-111 (із змінами); Закон України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-ХІУ; Паказ Міністерства праці і соціальної 
політики України від26.09.2003 № 269 "Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку"; Лист Міністерства освіїи і науки України від 25.03.1986 "Про 
створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти” ; наказ МОП від 30.11.1993 № 430 "Про затвердження 
Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат"

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського
6. Мета бюджетної програми обслуговування, надання якісних послуг іншими закладами освіти

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

1 0611161 0990 Забезпечення діяльност і інш и х  закладів у сфері освіти
2 0611162 0990 Інш і програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(ти с  гпн у

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
Цілії ношами 1: ІиГн'іш'чгіши ашлммнмі



1.1. 0611161 0990

Завдання 1. Забезпечити складання і 
надання кошторисної, звітної, фінансової 

документації, фінансування установ освіти 
згідно з затвердженими кошторисами

2611,10 2611,10

1.2. 0611161 0990
Завдання 2. Забезпечити надання якісних  
послуг і  централізованого господарського 

обслуговування
1217,90 1217,90

1.3. 0611161 0990
Завдання 3. Забезпечення профорієнтації! 

учнів, та професійної підготовки 
старіиокласни ків

2341,70 886,80 3228,50

2 0611162 0990
Підпрограма 2: Інші програми та заходи у 

сфері освіти 50,00 0,00 50,00

2.1. 0611162 0990

Завдання І. Забезпечити надання допомоги 
дітя-сиротам та дітям, позбавленим  

батьківського піклування, яким  
виповнюється 18 років

50,00 50,00

Усього 6220,70 886,80 7107,50

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 0,00

10. Результативні показники бюджет ної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0611161
Підпрограма 1: Забезпечення діяльності 

інших закладів у сфері освіти

1.1. 0611161

Завдання!. Забезпечити складання і надання 
кошторисної, звітної, фінансової 

документації, фінансування установ освіти 
згідно з затвердженими кошторисами

Затрат
кількість централізованих бухгалтерій од. Річний статистичний звіт (зведена 

таблиця 1 - ПО (освіта) 1

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. штатний розпис на 01.01.2018 32,00

Продукту
кількість закладів, які обслуговує 

централізована бухгалтерія
од. внутрішній облік

41

кількість складених звітів працівниками 
бухгалтерії

од. книга реєстрації вихідної 
документації за 2017 рік 

(фінансовий, 
казначейський,статистичний, 

податкові звіти...)

20

кількість рахунків од. реєстр особових рахунків 17

Ефективності
кількість установ, які обслуговує 1 працівник од. розрахунок (відношення 

кількості установ до кількості 
спеціалістів)

1,3



кількість звітів, які надає 1 працівник од. розрахунок (відношення кількості 
складених звітів до кількості 

спеціалістів )
0,6

1.2. 0611161
Завдання 2. Забезпечити надання якісних  
послуг з централізованого господарського 

обслуговування
Затрат

кількість груп централізованого 
господарського обслуговування

од. Річний статистичний звіт (зведена 
таблиця 1 - ПО (освіта) 1

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. штатний розпис на 01.01.2018
22,00

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. штатний розпис на 01.01.2018
3,00

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. штатний розпис на 01.01.2018
19,00

Продукту
кількість установ, які обслуговуються групами 

централізованого господарського 
обслуговування

од. внутрішній облік
41

Ефективності

кількість установ, які обслуговує один 
працівник

од. розрахунок (відношення 
кількості установ до 

кількості спеціалістів)
1,9

1.3. 0611161
Завдання 3. Забезпечення профоріснтаціїї 

учнів, та професійної підготовки 
старшокласників

Затрат

кількість навчальних закладів од. Річний статистичний звіт (зведена 
таблиця 1 - ПО (освіта) 1

Кількість груп од. річний звіт 76 -РВК
11,00

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. штатний розпис на 01.01.2018
35,25

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од. штатний розпис на 01.01.2018
11,25

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати праці 

віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний розпис на 01.01.2018

12,00

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. штатний розпис на 01.01.2018
3,50

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. штатний розпис на 01.01.2018
8,50

Продукту
кількість учнів осіб річний звіт 76 -РВК 309,00

Кількість учнів, які отримали професійні 
посвідчення

осіб книга реєстрації свідоцтв за 2017 
рік 216,00

Кфскшпиосп

Видатки на 1 учня (середньорічні) тис.грн. Розрахунково (відношення 
загальних витрат до чисельності 

учнів)
10,45

—



Динаміка отриманих посвідчень про освіту % Розрахунково (відношення виданих 
свідоцтв у 2017 та 2018 роках) 100,00

2 0611 1 6 2
П ідпр ограм а 2: Інш і п р огр ам и  та заходи  у 

сф ер і о с в і т

2.1

Завдання 1. Забезпечити надання допомоги 
дітя-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким виповнюється 
18 років

П р одук ту

середньорічна кількість отримувачів допомоги осіб Список дітей, які знаходяться на 
первинному обліку ССД на 2018 рік 16,00

Е ф ек ти вн ост і

середній розмір допомоги грн. Постанова КМУ від 25.08.2005 № 
823 "Про затвердження Порядку 
надання одноразової допомоги 

дітям-сиротам і дітям, позбавленим 
батьківського піклування, після 
досягнення 18-річного віку" (із 

змінами)

1810,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів V розрізі підпрограм“
__________________________________________________________________________________________________________________________________(тис.грн )

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансуваннязагальний
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
Усього 0,00 0,00 0,00

1 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).

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

1 Іачапьник управління освіти міської ради м. Костянтинівки

Головной бухгалтер управління освіти 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник міською фінансового управління Костянтинівської 
міської ради

(підпис) А г

О.В.Барабаш

(ініціали і прізвище)

Л.В.Ляднова
(ініціали і прізвище)

Т.В. Кукліс

і



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 26 серпня 
2014 р .  № 8 3 6

ІІГ Ж & г. /й /  ф  К  м
Управління дсвіти міської ради м.____________

ання головного розпорядника коштів місцевого

М іське ііцнянсове удпашпння_________________
(найменування місцерого фінансового органу) ,  /у 
Наказ №  V ? .  о / С / ( Г

ПАСПОРТ
бю джетної прощ ам и місцевого бю джету на 2018 рік

1 0600000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки

2.
(КПКВК МБ) 

0610000
(найменування головного розпорядника) 

У правління освіти м іської ради м.Костянтинівки

3
(КПКВК МБ) 

0615010
(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК МБ) (найменування бю дж етної програми)

4 О бсяг бюджетних призначень/бюджетних ^  ти с. гривень,у тому числі загального ̂  тис ф и вен ь та спеціального тис
асигнувань- фонду- —  фонду- -  ф и вен ь

5 Підстави для виконання бю дж етної програми
Конституція України (закон від 28.06.1996 №  254/96); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №  456-УІ (із змінами); 'Закон України"Про Д ержавний  
бю джет України на 2018 рік" від 07.12.2017 №  2246-У1ІІ; 'Закон України від 22.06.2000р. № 1841-111 "Про позашкільну освіту" (із змінами); Закон України  
від 21.05.1997 №  280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами); Закон України "Про Освіту" від 05.09.2017 №  2145-VIII; рішення  
Костянтинівської міської ради від 21.12.2017 X* 6/81-1484 «Про міський бю дж еі на 2018 рік»; Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 №  
2402-111 (із змінами); Закон України "Про фізичну культур і спорг" від 24.12.1993-ХІІ (із змінами); постанова КМУ "Про затвердження положення про 
дитячо-ю нацьку спортивну школу" від 05.11.2008 №  993 (із змінами); Наказ Управління з питань фізичної культури і спорту від 09.04.2001 №  01/72 щодо 
норм витрат обласних спортивних змагань та навчально- тренувальних зборів

6 Мета бюджетної Забезпечення р о з в и т к у  оліміпіпськіїх іа  неолімпинських видів с п о р т у

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва п ідпроф ам и

1 ' ' 4
1 06150Н OHIO Проведений навчально-т ренувальних зборів і  змагань з ол ім п ійських  видів спорт у

8. Обсяги фінансування бю дж етної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.гон.)

N з/п КПКВК КФКВК
П ідпроф ам а / завдання 

бю джетної проф ам и
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 • '* 4 5 6 7

1 0615011 0810

Підпрограма: Проведення 
навчально-тренувальних  

зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

25,00 0,00 25,00

/ . / . 0615011 OHIO

Завдання 1: Проведення  
навчально-т ренувальних  

зборів з  ол ім п ійських  видів 
спорт у з підгот овки до 
р ег іо н а льни х  змагань

14,00 0,00 14,00

1.2. 0615011 0810

Завдання 2: Проведення  
навчально-т ренувальних  

зборів з олім п ій ськи х  видів  
спорт у з підгот овки до 
всеукра їнських змагань

11,00 0,00 11,00

Уі і....... (МИ. 25,ші



9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю джетної програми
( т и с . г р н . )

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 . 3 1 ____ > .. .  .
>Чч.оі V

10 Результативні показники бю джетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця Д ж ерело інформації Значення показника

1 2 3 _.. ■; 5 6

1 0615011

Підпрограма: Проведення  
навчально-тренувальних  

зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

/. /. 0615011

Завдання 1: Проведення 
навчально-тренувальних 
і  борів з олімпійських видів 

спорту з підготовки до 
регіональних змагань

Затрат

кількість навчально- 
тренувальних зборів 3 

олімпійських видів спорту 3 
підготовки до регіональних 

змагань

од звітні дані

2

Продукту

кількість учасників спортивно- 
масових заходів

осіб журнал обліку 
спортивно-масових 

заходів
450

кількість людино-днів 
навчально-тренувальних зборів 
з олімпійських видів спорту 3 

підготовки до регіональних 
змагань

од звітні дані

67,50

Ефективності

середні витрати на проведення 1 
спортивно-масового заходу

ф н . Розрахунково 
(відношення видатків, 
до  кількості спортивно- 

масових закладів)

7000,00

середні витрати на один людино- 
день навчально-тренувальних 

зборів з  олімпійських видів 
спорту з підготовки до 
регіональних змагань

грн. розрахунок до  
кошторису на 2018 рік

15,50

Якості
кількість спортсменів, які 

протягом року посіли призові 
місця у регіональних змаганнях

1 ППІМПІЙГКК'ИХ НИ'ИН спгипл/

осіб протоколи змагань

200

1.2. 0615011

Завдання 2: Проведення 
навчально-тренувальних 

зборів з олімпійських видів 
спорту з підготовки до





Затрат

кількість навчально- 
тренувальних зборів 3

од звітні дані
1

кількість учасників спортивно- 
масових заходів

осіб журнал обліку 
спортивно-масо вих 80

кількість ЛЮ ДИ Н О-ДНІВ 

навчально-тренувальних зборів 
з олімпійських видів спорту 3 
підготовки до  всеукраїнських 

змагань змагань

од звітні дані

12,10

Ефективності

середні витрати на проведення 1 
спортивно-масового заходу

грн Розрахунково 
(віднош ення видатків, 
до кількості спортивно- 

масових закладів)
11000,00

середні витрати на один людино 
день навчально-тренувальних 

зборів з  олімпійських видів 
спорту 3 підготовки до 
регіональних змагань

ф Н . розрахунок до 
кошторису на 2018 рік

137,50

Якості
кількість спортсменів, які 

протягом року посіли призові 
місця у всеукраїнських 

змаганнях з олімпійських видів 
спорту

осіб протоколи змагань

50

11 Д ж ерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного

Пояснення, що 
характеризують 

джерела фінансуваннязагальни 
й (Ьонл

спеціаль 
ний (Ьонл

разом загальни 
й (Ьонл

спеціаль 
ний (Ьонл

разом загальни 
й (Ьонл

спеціаль разом

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 П
Усього 0,00 0,00 0,00

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаст ь с я ^ р озбивм^ю за  роками.

Начальник управління освіти м іської ради м

Головной бухгалтер управління освіти 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління 
Костянтинівської міської ради

О В
(ініціали і прізвище)

Л.В.Ляднова
(ініціали і прізвище)

Т  В Кукліс



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  „  „  ,  „  -
Н аказ №  С / / Л Р ~  / 9 Я  С - ?
Управління освіти міської ради м. Костянтишвки 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Міське фінансове управління Костянтинівської міської ради 

(найменування місцевогофінансового органу)

Наказ №

ПАСПОРТ V
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
І Іака-.і Міністерства
фишнсів України 26 серпня 2014 р  №  836

1 0600000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки

2.
(КПКВК МБ) 

0610000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0615030

(найменування відповідального виконавця) 
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3462,9 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 3462,9 тис.гривень та спеціального фонду- тис. фивень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 456-УІ (із змінами); Закон УкраїнимПро Державний бюджет України на 2018 рік" 
від 07.12.2017 № 2246-УІІІ; Закон України від 22.06.2000р. № 1841-ІІІ "Про позашкільну освіту" (із змінами); Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (із змінами); Закон України "Про Освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; рішення Костянтинівської міської ради від 21.12.2017 № 6/81-1484 «Про міський 
бюджет на 2018 рік»; Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-111 (із змінами); Закон України "Про фізичну культур і спорт" від 24.12.1993-ХІІ (із змінами); 

постанова КМУ "Про затвердження положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.2008 № 993 (із змінами)

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та
6. Мета бюджетної програми . . . . . .  _г г молоді, самореалізацн, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва п ідпроф ам и

1 2 3 4

1 5031 081 0 У т р и м а н н я  т а  н а в ч а л ь н о -т р е н у в а л ь н а  р о б о т а  к о м у н а л ь н и х  д и т я ч о -ю н а ц ь к и х  с п о р т и в н и х  ш к іл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
_________ ___________________ ___________________ _____________________________________________________________________ __________________________  (ти с.ф н .)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

і 0615031 0810
Підпрограма. Утримання та навчально- 

тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл

3462,90 3462,90

1.1. 0615031 0810
Завдання 1: Підготовка спортивного резерву 

та підвищення рівня фізичної 
підготовлеіюсті дітей дитячо-юнацькими

3462,90 3462,90

Усього 3462,90 3462,90

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
____________________________________________________ __________________________ __________________________ __________________________ _________  (ти с.ф н .)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Усього 0,00
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10. Результативні показники бюджетної программ у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0615031
Підпрограма. Утримання та навчально- 

тренувальна робота комунальних дитячо- 
іонащ.ких спортивних шкіл

1.1. 0615031

Завданим 1: Підготовка спортивного раерву  
та підвищеним ріння фізичної 

підготовленості дітей дитячо-юнацькими 
спортивними школами

Затрат
кількість закладів од Річний статистичний звіт (зведена 

таблиця 1 - ПО (освіта)
1

ккількість спортивних секцій од річний звіт 5 - ФК
51

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. штатний розпис на 01.01.2018
41,75

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од штатний розпис на 01.01 2018 21,25

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати праці 

віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний розпис на 01.01.2018
2,00

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. штатний розпис на 01.01.2018 4,00

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од штатний розпис на 01.01.2018
14,50

Продукту
кількість учнів, що займаються в ДЮСШ осіб річний звіт 5 - ФК 450

кількість учнів ДЮСІДщо взяли участь у 
спортивних змаганнях

осіб журнал обліку спортивно-масових 
заходів

400

Кфективності
середні витрати на одного учня грн. розрахунок (відношення загальної 

суми витрат до загальної кількості 
дітей)

641,30

Якості
відсоток вихованців, ДЮСШ, які мають 

спортивні звання
% розрахунок ( відношення кількості 

вихованців до кількості получення 
спортивних звань)

10,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
_________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________ _____________________________________ ________________ (тис.гри.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансуваннязагальний
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

Усього 0,00 0,00 0,00

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління освіти міської ради м. Костянтинівки

Головной бухгалтер управління освіти 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління Костянтинівської
міської ради

них проектів (програм).

О.В.Барабаш

(ініціали і прізвищ е)

Л.В.Ляднова
(ініціали і прізвищ е)

Т.В. Кукліс

(ініціали і прізвищ е)


