
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ/розпорядчий документ
Відділу освіти Первомайської районної державної 
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

21 травня 2019 р. № 199-аг____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1. 0600000
(код)

2. 0610000
(код)

3 . 0 61 9 7 70
(код)

4 . Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  45  921 гривень, у тому числі із загального фонду -  45 921

спеціального фонду -_____________гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми____________________________________________________________________________________________
Бюджетний кодекс України від 0 8 .0 7 .2 0 1 0  N 3 8 2 8 -У І________________________________________________________________________________________________________
Закон України "Про державний бюджет України на 2 0 1 9  рік"__________________________________________________________________________________
Закон України "Про освіту"_______________________________________________________________________________________________ ___________ _______
Закон України "Про загальну середню освіту"____________________________________________________________________________________________ ___
Рішення XXXIII сесії 7 скликання районної ради №6 від 17.05.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"

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

Підвищення якості та ефективності здобуття загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти, зміцнення 
навчально-методичної та матеріально-технічної бази навчальних закладів,поліпшення якості освіти, створення механізму стійкого 
інноваційного її розвитку,забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, нахилів, здібностей, 
індивідуальних, психічних та фізичних особливостей

,

Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації

Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

Інші субвенції з місцевого бюджету
0180

(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти г

8. Завдання бюджетної програми_____________________________________________________________________________________
№ з/п Завдання
1 Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освти "Нова українська школа"



9. Напрями використання бюджетних коштів (грн.)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів
загальний

фонд
спеціальний фонд разом

1 2 3 4і 5

1
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освти "Нова українська школа"

45 921 45 921

Усього 45 921 45 921

Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн.)

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

45 921 45 921

Усього 45 921 45 921

Результативні показники бюджетної програми

N
з/п

Н азва  п ок азн и ка
О д и н и ц я

вим іру
Д ж ерело інф орм ації Загальн ий фонд С пец іальний

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освти "Нова українська школа"
1 затрат Г

Кількість закладів од. мережа закладів 20 20

Усього класів у початковій школі од. мережа закладів 71 71
Усього учнів у початкових класах од. мережа закладів 1 061 1 061
Кількість перших класів для яких планується придбання 
комп’ютерного обладнання та відповідного мультимедійного 
контенту за рахунок субвенції з районного бюджету обласному од. мережа закладів 17 17

2 Показники продукту:

Закупівля комп’ютерного обладнання, відповідного 
мультимедійного контенту за рахунок субвенції з районного 
бюджету обласному

грн. кошторис 45921

45 921
3 Показники ефективності:

Середні витрати для забезпечення однієї школи відповідним обладнанням 
за рахунок субвенції з районного бюджету обласному бюджету на 1 школу

грн. розрахунок 2296
г 2 296

4 Показники якості:

Забезпеченість закладів обладнанням для р еал ізац п ^ їй о ^в^ 'І^а^  
українська школа" Д Д і і --------

розрахунок 100 100

Начальник відділу освіти Первомайсь 
державної адміністрації

Фінансове управління Первомайськ 
державної адміністрації

Начальник фінансового управління райд 

Дата погодження

Г. П. Давидова

О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)


