
УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛУ ОСВІТИ

НАКАЗ

25.10.2018 р. М.Миколаїв № 64

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 
року №472) та рішення сесій районної ради від 11.10.2018 року № 339 «Про внесення змін до 
показників районного бюджету Миколаївського району на 2018 рік» :

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2018 рік відділу освіти 
райдержадміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджеті»: 0611020, 0611160, 0615030, 0617320.

2. Відповідальному виконавцю відділу освіти райдержадміністрації врахувати зміни у звітах 
про виконання паспортів бюджетних програм, які подаються фінансовому управлінню 
райдержадміністрації за підсумками року в терміни, визначені для зведеної річної фінансової та 
бюджетної звітності.

НАКАЗУЄМО:

Начальник (|)щац<̂ овйгчо управління 
Микол аїцрьісоїпайдеЙжадміністрації

Начальник відділу освіти 
Миколаївської райдержадміністрації

юк З.М. ехович О.І.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26 .08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації 
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Миколаївської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу) 
від 25.10.2018року №64

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0600000 Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області

2 .

(КПКВК МБ) 

0610000

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області

3

(КПКВК МБ) 

0617320 0443

(найменування відповідального виконавця) 
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2886.44 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 0 тис.гривень та спеціального фонду- 2886.44 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської районної ради від 22.02.2018р. №262; Рішення сесії Миколаївської районної ради від 29.03.2018р. №288; Рішення сесії Миколаївської районної ради від 
20.04.2018р. №292; Рішення сесії Миколаївської районної ради від 26.06.2018р. №307; Рішення сесії Миколаївської районної ради від 23.08.2018р. №324; Рішення сесії Миколаївської

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території_______________________________________________________________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4
1 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

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
0617321 0443 Завдання 1 0,00 593.00 593,00



1 0617321

Будівництво спортивного майданчика з 
синтетичним покриттям Дроговизького НВК 

"ЗНЗІ-Ш ст- ДНЗ" по вул Шкільна 3 с. 
Дроговиж Миколаївського району Львівської 

області.

0,00 593,00 593,00

0617321 0443 Завдання 2 0,00 1293,60 1293,60

2 0617321

Будівництво спортивного майданчика з 
синтетичним покриттям ОНЗ Більченський 
НВК "ЗНЗ І-]ІІ ст,- ДНЗ" по вул І. Франка 1 
с.Більче Миколаївського району Львівської

0,00 1293,60 1293,60

0617321 0443 Завдання 3 0,00 999,840 999,840

3 0617321

Реконструкція покрівлі з влаштуванням 
шатрового даху над навчальними класами 

добудованого корпусу Миколаївського НВК на 
вул. Гетьмана Мазепи в м. Миколаєві

0,00 999,840 999,840

всього 0,00 2886,440 2886,440

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
ВСЬОГО 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

0617321

Будівництво спортивного майданчика з 
синтетичним покриттям Дроговизького 

НВК "ЗНЗ І-Ш  ст,- ДНЗ" по вул Шкільна 3 
с. Дроговиж Миколаївського району 

Львівської області.

Затрат
обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)

тис.грн. Проектно-кошторисна
документація 593,00

Продукту
кількість об"єктів, які планується побудувати 

(реконструювати) од.
Проектно-кошторисна

документація 1,00

обсяг будівництва (реконструкції) кв. м. Проектно-кошторисна
документація

924,00

Ефективності
середні витрати на будівництво 
(реконструкцію) одного об"скту тис.грн.

Проектно-кошторисна
документація 593,00



Якості
рівень готовності об"екта будівництва Розрахунково

100,00

0617321

Будівництво спортивного майданчика з 
синтетичним покриттям ОНЗ Більченський 
НВК "ЗНЗ І-Ш ст,- ДНЗ" по вул І. Франка 1 
с.Більче Миколаївського району Львівської 

області.
обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) тис.грн. Проектно-кошторисна 

документація____
1293,60

Продукту
кількість об"ектів, які планується побудувати 

(реконструювати) од.
Проектно-кошторисна

документація 1,00

обсяг будівництва (реконструкції) Проектно-кошторисна
документація

924,00

Ефективності
середні витрати на будівництво 
(реконструкцію) одного об"єкту

тис.грн. Проектно-кошторисна
документація

1293,60

Якості
рівень готовності об'єкта будівництва відс. Розрахунково 95,00

Реконструкція покрівлі з влаштуванням 
шатрового даху над навчальними класами 

добудованого корпусу Миколаївського 
НВК на вул. Гетьмана Мазспн в м. 

______ Миколаєві Львівської області______
Затрат

обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)
тис.грн, Проектно-кошторисна

документація 999,840

Продукту
кількість об"єктів, які планується побудувати 

(реконструювати)
Проектно-кошторисна

документація
1,00

обсяг будівництва (реконструкції) тис.грн. Проектно-кошторисна
документація

999,840

Ефективності

середні витрати на будівництво 
(реконструкцію) одного об"єкту тис.грн.

Проектно-кошторисна
документація 999,840

Якості

динаміка кількості об"єктів порівняно з 
__________ попереднім роком__________

Розрахунково 80,00

11. Джерела фінансування 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 
інвестиційного проекту3

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансування



І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
Ііункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Лехович О.І.
(ініціали і прізвище)

Москалюк З.М.
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26 .08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ
Віпліл освіти Миколаївської районної державної адміністрації 
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Миколаївської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу) 
від 25.10.2018р. №64

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 1 0 0 0 0 0 0 Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області

2 .

(КПКВК МБ) 

1 0 1 0 0 0 0

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області

3

(КПКВК МБ) 

0611160

(найменування відповідального виконавця) 
0 9 9 0  Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4369.41 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 4114,004 тис.гривень та спеціального фонду- 255.406 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської районної ради №242 від 21.12.2017р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради №262 від 22.02.2018р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради №280 
від 29.03.2018р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради №324 від 23.08.2018р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради №339 від 11.10.2018р.__________________________________

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського
6. Мета бюджетної програми обслуговування та забезпечення надання допомоги дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років.

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

N  з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4
1 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2 0611162 00

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
Завдання І



1 0611161 0990

Забезпечити складання і надання кошторисної, 
звітної, фінансової документації, фінансування 

установ освіти згідно з затвердженими 
коштописами

1804,80 105,406 1910,21

Завдання 2

2 0611161 0990
Забезпечити надання якісних послуг з 

централізованого господарського 
обслуговування

2065,500 25,00 2090,500

' Завдання 3

3 0611161 0990
Забезпечити функціонування КЗ Інклюзивно- 

ресурсний центр 228,704 125,00 353,704

Завдання 4

3 0611162 0990
Забезпечити надання допомоги дітям сиротам 

та дітям позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 років

15,00 15,00

І Всього І 4114,004 | 255,406 | 4369,410 |
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
ВСЬОГО 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
0611161 Завдання 1

Забезпечити складання і надання 
кошторисної, звітної, фінансової 

документації, фінансування установ освіти 
згідно з затвердженими коштописами

Затрат
середньорічне число штатних одиниць 

спеціалістів
од. Мережа станом на 01.09.2017р. 14,00

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Мережа станом на 01.09.2017р. 14,00

кількість централізованих бухгалтерій од. Мережа станом на 01.09.2017р. 1,00
Продукту

кількість закладів, які обслуговує 
централізована бухгалтерія

од. Мережа станом на01.09.2017р. 29,00

кількість особових рахунків од. Особові справи 1255,00
кількість складених звітів працівниками 

бухгалтерії
од. План роботи 160,00

Ефективності
кількість установ, які обслуговує 1 працівник од. Розрахунково 15,00



кількість особових рахунків, які обслуговує 1 
працівник

од. Розрахунково 300,00

0611161 Завдання 2

Забезпечити надання якісних послуг з 
централізованого господарського

Затрат

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Мережа станом на 01.09.2017р. 7,25

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Мережа станом на 01.09.2017р. 9,00

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Мережа станом на 01.09.2017р. 16,25

кількість груп централізованого 
господарського обслуговування

од. Мережа станом на 01.09.2017р. 1,00

Продукту

кількість установ, які обслуговуються групами 
централізованого господарського

од. Мережа станом на 01.09.2017р. 31,00

Ефективності

кількість установ, які обслуговує один 
працівник

од. Розрахунково 15,00

0611161 Завдання 3

Забезпечити функціонування КЗ 
Інклюзивно-ресурсний центр

Затрат
кількість установ од. 1,00

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педадогічного персоналу од. штатний розпис 2,00

середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. штатний розпис 2,00

Продукту
кількість дітей, які обслуговує інклюзивно- 

ресурсний центр
од. інформаційна довідка 19,00

Ефективності

кількість дітей, які обслуговує один працівник од. Розрахунково 19,00

0611162 Завдання 4

Забезпечити надання допомоги дітям 
сиротам та дітям позбавленим 

батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

Продукту

середньорічна кількість одержувачів допомоги од.
дані служби у справах дітей 

Миколаївської РДА
8,00

Ефективності

середній розмір допомоги гри. розрпахунково 1810,00

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 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
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,

ВСЬОГО її 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Т7ГКод 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).

Лехович О І.

Москалюк З.М.

(ініціали і прізвище)

ище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26 .08.2014 №  836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації 
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Миколаївської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)
25.10.18.Р №64

1 0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області

2 .

(КПКВК МБ) 

0610000

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області

3

(КПКВК МБ) 

0615030

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2982.808 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 2443,440 тис.гривень та спеціального фонду- 539.368 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської районної ради №242 від 21.12.2017р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради № 262 від 22.02.18р; Рішення сесії Миколаївської районної ради № 
288 від 29.03.18р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради № 292 від 20.04.18р.; Рішення сесії Миколаївської районної ради № 307 від 26.06.2018р. Рішення сесії 
Миколаївської районної ради № 324 від 23.08.18р Рішення сесії Миколаївської районної ради № 339 від 11.10.18 р.________________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми Створення необхідних умов для гармонійного виховання,фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя._____________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п 'К П К В К КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4
1 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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



М15Ю1 0810

Підпрограма 1:
Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юиацькнх 

_______________с п о р т и в н и х  шкіл___________

2443,44 539368 2982,81

0615031

Завдання 1:
Підготовка спортивного резерву та 

підвищення рівня фізичної підготовленості 
дітей дитячо-юнацькими спортивними 

_______________ школами_______________

2443,44 539,368 2982,81

Усього 2443,44 539,368 2982,81

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 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

0615031

Підпрограма 1:
Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл
Завдання 1;

Підготовка спортивного резерву та 
підвищення рівня фізичної підготовленості 

дітей дитячо-юнацькими спортивними 
школами

затрат
кількість комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання 

яких здійснюються з бюджету, од.
од.

мережа станом на 01.09.2018р.

1,00

у тому числі тренерів, осіб. осіб мережа станом на 01.09.2018р. 17,00
обсяг витрат на утримання комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх 
видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 

видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету, гон.

грн.

кошторисні призначення

2443,44
*

кількість штатних працівників комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на 

утримання яких здійснюються з бюджету, у 
розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, 

СЛЮШОР). осіб.

осіб

мережа станом наОІ.09.2018р.

31,00

продукту



середньорічна кількість учнів комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на 

утримання яких здійснюються з бюджету, у 
розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, 

СЛЮШОР). осіб

од.

тарифікація станом на 01 09.2018р.

712,00

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів 
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли 

участь у регіональних спортивних змаганнях, 
осіб %

осіб

протоколи ДЮСШ

966,00

' ефективності
середні витрати на навчально-тренувальну 
роботу у комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних школах, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного 
учня гпн

гри.

розрахунково

3431,80

середні витрати на забезпечення участі одного 
учня комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), у регіональних спортивних 
змаганнях гпн

грн.

розрахунково

63,91

якості
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), які здобули призові місця в 
регіональних спортивних змаганнях, осіб

осіб

протоколи ДЮСШ

96,00

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 проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

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

ТТГКод функціонально* клагшфікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
Пчиїгт 11 заповнюється'пльки для затверджених у місцевому.бюджеіі^видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 
П рогта « ясттш -о пнШгрсатізавії інвестиційного ітройсту зазначається з розбивкою за роками.

Нача.іьаик

ПОГОДЖЕНО:

Н м а ш т а г

Лехович 0.1.

Лехович О.І.

(ініціали і прізвище)

’Спідшісї^ - (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26 .08.2014 №  836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ
Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації 
Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

* наказ
Фінансового управління Миколаївської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу) 
від 25.10.2018р. №64

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0600000 Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області

2 .

(КПКВК МБ) 

0610000

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області

3

(КПКВК МБ) 

0611020 0921

(найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою- 
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 131714.111 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 122746.89 тис.гривень та спеціального фонду- 8967.224 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Миколаївської районної ради № 2420 від 21.12.2017р.;Рішення сесії Миколаївської районної ради №262 від 22.02.18р. Рішення сесії Миколаївської районної ради №288 від 
29.03.18р ; Рішення сесії Миколаївської районної ради №292 від 20.04.18р. Рішення сесії Миколаївської районної ради № 307 від 26.06.18р.Рішення сесії Миколаївської районної ради № 
324 від 23.08.18р.Рішення сесії Миколаївської районної ради № 339 від 11.10.18р.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах________ ________________________________________________________
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



0611020 0921 Завдання 122746,887 8967,224 131714,111

1 0611020
Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітніми навчальними 

закладами
122746,887 8967,224 131714,111

ВСЬОГО 122746,887 8967,224 131714,111

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

»1

Назва рогіоралміої цільової програми та 
підпрограми

кпквк загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
ВСЬОГО 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
Затрат

кількість закладів (їа ступенями шкіл)П 
І ступеня□

1-11 ступеня";
І-Ш ступеня

шт.

мережа шкіл на 01.09.18 року 1
7
14

кількість класів (за ступенями шкіл)Г) 
І ступеняО 

І-ІІ ступеня □
І-ИІ ступеня

шт.

мережа шкіл на 01.09.18 року 12
62
216

середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу

од. тарифікація педпрацівників на 
01.09.18 року

536,00

і
середньорічне число штатних одиниць 

спеціалістів
од. штатний розпис 51,50

; середньорічне чисто штатних одиниць 
робітників

од. штатний розпис 196,25

і
всього - середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)
од. тарифікація педпрацівників на 01 

.09.18 року
783,75

Продукту
1

:
пдиость осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

зсабаккикх батьківського піклування, яким 
б^зе виплачуватися одноразова грошова 

юпм*)га гти ппапенлангтуванні

од.

кошторис витрат

28,00

Ефектаввості
лгго-іш  відвідування ДНІВ розрахунково 800,58

Якості
вдыасть днів відвідування днів структура навчального року 165,00

1 :. Л т а я . ш  м с ч м  яи= г~ каіш е\ дааагтів у розрізі підпрограм2



класи с1

Начальник . ? С ‘-Л_7 ; 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Касоні видано! станом на 
1 січня звітної о періоду План видатків звітного періоду

' Ф ' - и  |  рач,м

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що

характеризують джерела 
фінансування-і а і а. а . п і  п і  ; с і  і С Ц к і л ь н и Л  

фонд фонд разом

7....................................і..... _ І 0  1 1 12 13
І П.ОО

1 (1,0(1

■ к '.Іі! о ;:\ пс ПОДІЛЯЄТЬСЯ на підпрограми.

:'' < * ; і..,.1’! - л . ^  і..; і п< па ]̂ са_і Ё к > і і ! ̂  V і. і; ні пн их проектів (програм).

' р Ы  ^ і у  з;і м а п О  ЬСЯ З рОзбїІВКОЮ За р о к а м и .

' - ‘. ' . . . і !  , і ' : і  г-- /;• -! *

V  ..,б у
Ч х *  , * V #

А І н

Лехович О.І.

Москалюк З.М.

і прізвищ е)

івище)


