
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 

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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
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

0600000 
(КПКВК МБ)

0610000 
(КПКВК МБ)

0611161 
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації

0990

(найменування відповідального виконавця)

Забеспечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(КТФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

спеціального фонду - ______________гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

(найменування бюджетної програми) 

1 920 307 гривень, у тому числі із загального фонду - 1 920 307 гривень та

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-У І
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про освіту'*
Закон України "Про загальну середню освіту"
Рішення XXX сесії 7 скликання районної ради № 8 від 21.12.2018 року "Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік1* 

Рішення XXXI сесії 7 скликання районної ради №9 від 13.02.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік" 

Рішення XXXI сесії 7 скликання районної ради №8 від 24.04.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ Ціль державної політики

Забезпечення реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти. Забезпечення фінансуванням заклади освіти, збільшення 
контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забеспечення ведення централізованого господарського 
обслуговування ______ ;_______

7. Мета бюджетної програми
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти.
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. 
Забеспечення ведення централізованого господарського обслуговування______________________________

8. Завдання бюджетної програми___________________________________________________________
Завдання

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

(гри ) .
N
з/
п

Напрями використання бю джетних кош тів
загальний

фонд
спеціальни 

й фонд
разом

1 2 3 4 5

1
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, 
фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисамии 1 177 912 1 177 912

2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування 742 395 742 395

Усього 1 920 307 1 920 307



10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 --------------------------------------------------------------------------   , ( Ф Н-)
N
з/ Найменування державної /  регіональної цільової програми загальний фонд спеціальний

фонд разом

1

Районна Цільова соціальна програма розвитку освіти Первомайського району на 
2018-2020 роки 1 920 307 1 920 307

Усього 1 920 307 1 920 307

11. Результативні показники бюджетної програми

N
з/п

КПКВК Назва показника Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальн 
иб фонд Усього

611160
Завдання 1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з 

затвердженими кошторисами
1 Показники затрат

кількість установ одиниць
Мережа 

установ та 
закладів

2 2

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
одиниць

Штатний
розпис

21,00 21

середньорічне число штатних одиниць робітників
одиниць 2,00 2

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) одиниць 46,00 46

2 Показники продукту:

кількість закладів, які обслуговує
одиниць

Мережа 
установ та

26 26

кількість особових рахунків одиниць розрахункові
дані

809 809

кількість складених звітів працівниками одиниць розрахункові
дані

32 32

3 Показники ефективності:

кількість установ, які обслуговує 1 працівник
одиниць розрахункові

дані
2 2

кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник
одиниць розрахункові

дані
270 270

4 Показники якості:

Динаміка кількості особових раху нків до минулого року % розрахункові 
____ дані,

100 100

Начальник відділу освіти Первомайської 
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Первомайської) 
адміністрації

Г. П. Давидова
(ініціали та прізвище)

О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)


