
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 

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

Відділу освіти Первомайської районної 
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

26 квітня 2019 р. № 171-аг_______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік 

Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації_____________________________________________________ ,__
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації_________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері освіти 

(КПКВК МБ (КТФКВК)

О б с я г бю д ж етни х п р и зн ач ен ь /б ю д ж е____________ гривень, у тому числі із загального фонду - гривень та

спеціаль________________________гривень.
Підстави для виконання бюджетної програ^____________________________________________________________________________________________
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-УІ___________________________________________________________________________________________________________
Закон України Тіро державний бюджет України на 2019 рік"_____________________________________________________________________________________________________
Закон України "Про освіту" _______________________________________________________________________________________________________________________________
Закон України "Про загальну середню освіту" ________________________________________________________________________________________________________________
Рішення XXXI сесії 7 скликання районної ради № 8 від 24.04.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"_______________________________________________
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Оздоровлення дітей в пришкільних таборах

Мета бюджетної програми
Оздоровлення дітей в пришкільних таборах

Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Оздоровлення дітей в пришкільних таборах

Напрями використання бюджетних коштів (грн.)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний
ГЇЮ Н7Т

спеціальни
Й  ГІ1ПН7Т

разом

1 2 3 4 5

1 Оздоровлення дітей в пришкільних таборах 86 870 86*70

Усього 86 870 86 870

0600000 
(КПКВК МБ)

0610000 
(КПКВК МБ)

0611162 0921



10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми
Ш ї

N з/п Найменування державної / регіональної цільової програми
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 Районна Цільова соціальна програма розвитку освіти Первомайського району на 2018-2020 роки 86 870 86 870

Усього 86 870 86 870

Г. П. Давидова
(ініціали та прізвище)

О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)

11. Результативні показники бюджетної програми

N кпквк Назва показника
Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальни 
й фонд Усього

0617363 Завдання 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1 Показники затрат

Загальний обсяг витрат
грн розрахункові дані 86870 86 870

Кількість пришкільних таборів
шт. Прогнозована дислокація

2 2

2 Показники продукту:

Кількість дітей, які охоплені 
відпочинком в пришкільних чол. Списки дітей 100 100

3 Показники ефективності:
кількість діто-днів відпочинку 
дітей в пришкільних таборах одиниць

розрахунок 1 400 1 400,00

середні витрати на відпочинок 1 
дитини грн.

розрахунок 868,70 868,70

середні витрати на 1 діто-день 
відпочинку грн.

розрахунок 62,05 62,05

4 Показники якості:
рівень готовності об’єктів 
будівництва (реконструкції) % розрахунок

100 100


