
Відділ освіти Фінансове управління
Чутівської районної Чутівської районної
державної адміністрації

Н А К А З

державної адміністрації

17.08.2018 смт. Чутове № 157/47

Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм 
місцевого бюджету на 2018 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпорядження 
голови районної державної адміністрації від 08.08.2018 року № 163 «Про 
розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету та з інших 
місцевих бюджетів районному бюджету на 2018 рік» та додатку до нього, 
правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 
серпня 2014року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та 
доповненнями),зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 
року за № 1103/25880.

НАКАЗУЄМО:

- *  1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по 
галузі «Освіта» за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (КПКВК) та викласти їх в новій редакції,а саме:
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається); 
0611090« Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи 
із позашкільної роботи з дітьми»(додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на економіста 
централізованої бухгалтерії відділу освіти Лещенко Л.Ю.

Начальник фінансового 
управління

В. Грекова
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- о  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
від 17.08.2018 р. № 157

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу) 
від 17.08.2018 р. № 47

(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації
рік

(КПКВК МБ) 

(0)(6)( 1 )(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) 

(0)(6Х1)(1)(0)(9)(0)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1165089 гривень,у тому числі загального фонду- 1057089 гривень та спеціального фонду- 108000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс У країниЗакон  України "Про державний бюджет України на 2018 рік 'Ч аконн України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в У країні""П ро впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік".Розпорядження голови РДА від 08.08.2018 р.№ 163 " Про розподіл обсягу міжбюджетннх трансфертів з обласного бюджету та з інших місцевих бюджетів районному 
бюджету на 2018 рік".Н аказ Міністерства фінансів України №  836 від 26.08.2014 року".
6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти_____________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

і 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грЮ

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми

загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0611090
0611090 - Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

1057089,00 108000,00 1165089,00

1 0611090
Забезпечити залучення та надання належних 
умов виховання дітей в умовах позашкільної 

освіти
1057089,00 3000,00 1060089,00

2 0611090 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (КЕКВ 3110)

105000,00 105000,00

ВСЬОГО 1057089,00 108000,00 1165089,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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

і 2 3 4 5
в с ь о г о • х,.00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань



N з/п к п к в к Назва показника Оди ,л 

ВИМІРУ
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0611090
0611090 - Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

1 Завдання
Забезпечити залучення та надання 

належних умов виховання дітей в умовах 
позашкільної освіти

Затрат
кількість закладів од Свідоцтво про державну 

реєстрацію
1

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 2018 рік 12,29

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 2

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 1

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 16,29

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік 1

Продукту
середньорічна кількість дітей, які отримують 

освіту, всього

осіб

Мережа загальноосвітніх 
навчальних закладів Чутівського 
району на 2017-2018 навчальний 
рік (розпорядження голови 
районної державної адміністрації 
від 06.09.2017 року№ 225)

1689

середньорічна кількість дітей, які отримують 
позашкільну освіту

осіб Внутрішній облік (1057089:552) 552

Ефективності
витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну 

освіту
грн. Розрахункові дані 1915

Якості
відсоток дітей, які отримують позашкільну 

освіту % Розрахункові дані 38,9

2 Завдання
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (КЕКВ
п  п т  у  іг т у

кількість одиниць придбаного обладнання од додаток до річного плану 15

ефективності
середні видатки на придбання одиниці 

обладнання
грн. розрахунок 7000

Якості
темп зростання обсягу видатків порівняно з 

попереднім роком % розрахункові дані

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код Н айменування 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 ї ї 12 із
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

Т.В.Боровик 

В.В.Грекова

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

В.о.начальника відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Чутівської РДА
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(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) 

(КПКВК МБ) 
(0)(6)( 1 )(0)(0)(0)(0) 

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(1)(0)(2)(0) 

(КПКВК МБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.08.2018 р.№ 157 

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА_____________________
(найменування місцевого фінансового органу)
від 17.08.2018р. № 47______________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

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

(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 50033650,79 гривень,у тому числі загального фонду- 45559121 гривень та спеціального фонду- 4474529,79 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 
2018 рік". Розпорядження голови РДА від 08.08.2018 р. № 163 " Про розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету та з інших місцевих бюджетів районному бюджету на 
2018 рік".Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року".

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
(ф н)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма /  завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0611020

0611020 - Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, 
ліііснміі. гімназіями, колегіумами

45559121,00 4474529,79 50033650,79

1 0611020 -
Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітніми навчальними* 

закладами
45559121,00 1535240,00 _ 47094361,00



2 0611020 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (КЕКВ ЗІ 10)

0,00 1198382,00 1198382,00

3 0611020 Капітальний ремонт інших об'єктів (КЕКВ 
3132)

1740907,79 1740907,79

ВСЬОГО 45559121,00 4474529,79 50033650,79

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

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
всьо го 0.00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
вим іру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0611020

0611020- Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

і Завдання
Забезпечити надання відповідних послуг 

денними загальноосвітніми навчальними 
закладами

Затрат
кількість закладів, всього од. Свідоцтво про державну реєстрацію 12

кількість закладів І ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 0
кількість закладів І-ІІ ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 3
кількість закладів 1-ІІІ ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 9

кількість класів,всього

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

137

кількість класів ЗОНІ 1 ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

0

кількість класів ЗОШ І-ІІ ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

23

кількість класів ЗОШ І-ІІІ ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

114

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 2018 рік 257,15

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 20,0

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 135,86

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 447,01



І -  .1*

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених 

до педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік 34

Продукту
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яким 
буде виплачуватися одноразова грошова 

допомога пои працевлаштуванні

од. Внутрішній облік 5

Ефективності
діто-дні відвідування л/днів Розрахункові дані 217819

Якості
кількість днів відвідування днів Робочий навчальний план 185

2 Завдання
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (КЕКВ 3110)
Продукту

кількість одиниць придбаного обладнання од додаток до річного плану 142
Ефективності

середні видатки на придбання одиниці гри. розрахунок(1 198 382,00грн.) 8439

Якості
темп зростання обсягу видатків порівняно з 

попереднім РОКОМ
% розрахункові дані -

3 Завдання Капітальний ремонт інших об"сктів(КЕКВ

Продукту
кількість об'єктів,що планується 

відремонтувати
од додаток до річного плану закупівель 6

Ефективності

середня вартість ремонту одного об"єкта грн. розрахунок(1740907,79:6) 290151

Якості
питома вага відремонтованих об'єктів у 

загальній кількості об'єктів,що потребують 
ремонту % Розрахункові дані 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(грн)

Код Н айменування дж ерел надходжень к п к в к

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

П рогноз 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 п 12 13
ВСЬОГО 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 реал і зац і ю ін вести ц і й н их проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. У * /'

В.о.начальника відділу освіти Чутівської РДА ____________ С

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Чутівської РДА

(підпис)

'У /> (підпис)

Т.В .Боровик 

(ініціали і прізвищ е)

В.В .Грекова_______
(ініціали і прізвищ е)



Фінансове управління
Чутівської районної Чутівської районної
державної адміністрації

Н А К А З

державної адміністрації

27.07.2018 смт. Чутове №148/42

Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм 
місцевого бюджету на 2018 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпорядження 
голови районної державної адміністрації від 18.07.2018 року № 158 «Про 
розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та з інших 
місцевих бюджетів районному бюджету на 2018 рік» та додатку до нього, 
правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 
серпня 2014року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та 
доповненнями),зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 
року за № 1103/25880.

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по 
галузі «Освіта» за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (КПКВК) та викласти їх в новій редакції,а саме:
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на економіста 
централізованої бухгалтерії відділу освіти Лещенко Л.Ю.
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- ) ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.07.2018 р.№ 148

і наказ
фінансового управління Чутівськоі РДА______
(найменування місцевого фінансового органу) 
від 27,07.2018р. № 42______________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

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

(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 49338404.79 гривень,у тому числі загального фонду- 45505121 гривень та спеціального фонду- 3833283.79 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 
2018 рік". Розпорядження голови РДА від 18.07.2018 р. № 158 " Про розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та з інших місцевих бюджетів районному бюджету на 
2018 рік".Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року".

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
(ф н )

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0611020

0611020 - Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

45505121,00 3833283,79 49338404,79

1 0611020 •
Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітніми навчальними 

закладами
. 45505121,00 1535240,00 47040361,00



0611020

0611020

Придбання обладнай ^Предметів 
довгострокового користування (КЕКВ 3110)

0,00 1198382,00 ) 1198382,00

Капітальний ремонт інших об'єктів (КЕКВ 1099661,79 1099661,79
3132)

ВСЬОГО 45505121,00 3833283,79 49338404,79
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)
Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми кпквк загальний фонд спеціальний фонд разом

і 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

0611020- Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 Завдання
Забезпечити надання відповідних послуг 

денними загальноосвітніми навчальними 
закладами

Затрат
кількість закладів, всього од. Свідоцтво про державну реєстрацію 12

кількість закладів І ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 0

кількість закладів І-ІІ ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 3
кількість закладів 1-Ш ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 9

кількість класів,всього

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

137

кількість класів ЗОШ 1 ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

0

кількість класів ЗОШ І-ІІ ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

23

кількість класів ЗОШ 1-Ш ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

114

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 2018 рік 257,15

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 20,0

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 135,86

. всього - середньорічне число ставок-(штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 447,01



середньорічне число штатних оді і » 
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених 

до педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік

)-------------------------------------------------------------------------
34

Продукту
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яким 
буде виплачуватися одноразова грошова 

допомога при працевлаштуванні

О Д . Внутрішній облік 5

Ефективності
діто-дні відвідування л/днів Розрахункові дані 217819

Якості
кількість днів відвідування Д Н І В Робочий навчальний план 185

2 Завдання Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (КЕКВ 3110)

Продукту
кількість одиниць придбаного обладнання од додаток до річного плану 142

Ефективності
середні видатки на придбання одиниці грн. розрахунок(1 198 382,00грн.) 8439

Т'» Якості
темп зростання обсягу видатків порівняно з 

попереднім ооком
% розрахункові дані _

3 Завдання Капітальний ремонт інших об"ектів(КЕКВ

Продукту
кількість об'єктів,що планується 

відремонтувати
од додаток до річного плану закупівель 4

Ефективності
середня вартість ремонту одного об”єкта грн. розрахунок 1099662:4) 274916

Якості
питома вага відремонтованих об'єктів у 

загальній кількості об'єктів,що потребують 
ремонту % Розрахункові дані 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(гри)

К од Н айменування дж ерел надходжень к п к в к

К асові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

П рогноз 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 п 12 13
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бн на програма не'цоділясться на підпрограми 
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на регС о  інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Т.М .Дейнека 
(ініціали і прізвищ е)

В.В .Грекова_______
(ініціали і прізвищ е)



Відділ освіти 
Чутівської районної 
державної адміністрації

Фінансове управління 
Чутівської районної 
державної адміністрації

23.07.2018
Н А К А З
смт. Чутове №145/38

Про внесення змін до 
паспортів бюджетних програм 
місцевого бюджету на 2018 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпорядження 
голови районної державної адміністрації від 18.07.2018 року № 158 «Про 
розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та з інших 
місцевих бюджетів районному бюджету на 2018 рік» та додатку до нього, 
правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 
серпня 2014року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та 
доповненнями),зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 
року за № 1103/25880.

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по 
галузі «Освіта» за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (КПКВК) та викласти їх в новій редакції,а саме:
0611010 «Надання дошкільної освіти» (додається);
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на економіста 
централізованої бухгалтерії відділу освіти Лещенко Л.Ю.



1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

ПАСПОРТ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
від 23.07.2018 р.№> 145

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА______
(найменування місцевого фінансового органу) 

від 23.07.2018 р.№ 38

бюджетної програми місцевого бюджету на 201$ рік 
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.

З

(КПКВК МБ) 

( 0 ) ( 6 ) ( 1)(0 ) (0 ) (0 )(0 )

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) Надання дошкільної освіти

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 13323213 гривень,у тому числі загального фонду- 12464213 гривень та спеціального фонду- 859000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік". Розпорядження голови РДА від 18.07.2018 р.№ 158 "Про розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та з інших місцевих бюджетів 
районному бюджету на 2018 рік" .Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року".
6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами__________
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
(грн)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
0611010 0611010 - Надання дошкільної освіти 12464213 839000 13303213

1 0611010
Забезпечити створення належних умов для 

надання на належному рівні дошкільної освіти 
та виховання дітей

12464213 600000 13064213

2 ' 0611010
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

(КЕКВ3142) 0,00 100000 100000



3 0611010
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (КЕКВ 3110) 0,00 159000 159000

в с ь о г о 12464213 839000 13303213

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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

і 2 3 4 5
всього 0,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
ви м ір у

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0611010 0611010 Надання дошкільної освіти

1 Завдання
Забезпечити створення належних умов для 

надання на належному рівні дошкільної 
освіти та виховання дітей

Затрат
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік 68,07

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 5
середньорічне число штатних одиниць 

робітників
од. Штатний розпис на 2018 рік 84,70

кількість дошкільних навчальних закладів
од. Свідоцтво про державну реєстрацію 13

кількість груп
од.

Додаток 3"Мережа дошкільних 
навчальних закладів по 
Чутівському району"

32

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 157,77

Продукту
кількість дітей, що відвідують дошкільні 

заклади
осіб Форма 85-К (річна)" Звіт про 

діяльність ДНЗ"
664

кількість дітей від 0 до 6 років осіб Форма 85-К (річна)" Звіт про 
діяльність ДНЗ"

1081

Ефективності
витрати на перебування 1 дитини в 

дошкільному закладі
грн. Розрахункові дані(13323213:664) 20065

діто-дні відвідування діто/днів Розрахункові дані 113498

Якості
кількість днів відвідування од. Робочий навчальний план 242

2 Завдання
Реконструкція та реставрація інших 

об’єктів (КЕКВ 3142)
затрат

обсяг видатків грн. кошторис 100000
продукту

■ - кількість одиниць,яке планується 
реконструювати од додаток до кошторису 1



г Ефективності
середні витрати на проведення одного заходу з 

реставрації грн. розрахункові дані 100000

3 Завдання
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (КЕКВ 3110)
продукту

кількість одиниць придбаного обладнання од. додаток до річного плану 52

Ефективності
середні видатки на придбання одиниці 

обладнання грн. розрахунок 159000:52) 3058

ЯКОСТІ

темп зростання обсягу видатків порівняно з 
попереднім роком % розрахункові дані

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(грн)

Код Найменування джерел надходжень кп квк

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 п 12 13
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та коедитування 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

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Чутівської РДА
« (підпис)

Т.М.Дейнека 
(ініціали і прізвище) 

В.В.Грекова 
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.07 2018 р. № 145____________________________________

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА_____________________
(найменування місцевого фінансового органу)
від 23.07.2018 р. № 38_____________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(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- 49288405 гривень,у тому числі загального фонду- 45505121 гривень та спеціального фонду- 3783284 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 
2018 рік". Розпорядження голови РДА від 18.07.2018 р. № 158 " Про розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та з інших місцевих бюджетів районному бюджету на 
2018 рік".Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року".

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
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (гри)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0611020

0611020 - Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

45505121,00 3783284 49288405

1 0611020
Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітнім», навчальними 

закладами
45505121,00 1535240,00 47040361,00

(КПКВК МБ)

З (0)(6)(1)(1)(0)(2)(0)



2 0611020
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (КЕКВ 3110)
0,00 1198382,00 1198382,00

3 0611020 Капітальний ремонт інших об'єктів (КЕКВ 
3132)

1049662 1049662

всього 45505121,00 3783284 49288405
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)
Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
в с ь о г о 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

0611020- Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

і Завдання
Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітніми навчальними 

закладами
Затрат

кількість закладів, всього од. Свідоцтво про державну реєстрацію 12

кількість закладів І ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 0

кількість закладів І-ІІ ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 3

кількість закладів І-ІИ ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 9

кількість класів,всього

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

137

кількість класів ЗО Ш І ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

0

кількість класів ЗОШ І-ІІ ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

23

кількість класів ЗОШ І-ІИ ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

114

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 2018 рік 257,15

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 20,0

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 135,86

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од Штатний розпис на 2018 рік 447,01



’
середньорічне число штатних одиниць 

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених 
до педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 2018 рік 34

Продукту
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яким 
буде виплачуватися одноразова грошова 

допомога при працевлаштуванні

од. Внутрішній облік 5

Ефективності
діто-дні відвідування л/днів Розрахункові дані 217819

Якості
кількість днів відвідування ДНІВ Робочий навчальний план 185

2 Завдання Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (КЕКВ 3110)

Продукту
кількість одиниць придбаного обладнання од додаток до річного плану 142

Ефективності
середні видатки на придбання одиниці грн. розрахунок(1 198 382,00грн.) 8439

Якості
темп зростання обсягу видатків порівняно з 

попереднім РОКОМ
% розрахункові дані _

3 Завдання Капітальний ремонт інших об"єктів(КЕКВ
з т »

Продукту
кількість об'єктів,що планується 

відремонтувати
од додаток до річного плану закупівель 4

Ефективності
середня вартість ремонту одного об"єкта грн. розрахунок) 1049662:4) 262416

Якості
питома вага відремонтованих об' єктів у 

загальній кількості об'єктів,що потребують 
ремонту % Розрахункові дані 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів V розрізі підпрограм2
(грн)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

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 п 12 13
ВСЬОГО 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

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Чутівської РДА

(підпис)

Т.М.Дейнека 
(ініціали і прізвище)

В.В.Грекова_____
(ініціали і прізвище)



с

/

Відділ освіти Фінансове управління
Чутівської районної Чутівської районної
державної адміністрації

Н А К А З

державної адміністрації

10.07.2018 смт. Чутове №141/35

Про внесення змін до 
паспортів бюджетних програм 
місцевого бюджету на 2018 рік

-г

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення чергової 
двадцять другої сесії районної ради VII скликання від 26 червня 2018 року та 
додатку до нього, правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26 серпня 2014року № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами та доповненнями),зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по 
галузі «Освіта» за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (КПКВК) та викласти їх в новій редакції,а саме:
0611010 «Надання дошкільної освіти» (додається);
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається); 
0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи 
із позашкільної роботи з дітьми»(додається);
0611160« Інші програми ,заклади та заходи у сфері освіти» (додається);
0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на економіста 
централізованої бухгалтерії відділу освіти Лещенко Л.Ю.



) . )
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ в і д д і л у  освіти Чутівської РДА_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.07,2018 р .№  141____________________________________
і наказ

фінансового управління Чутівської РДА_____________________
(найменування місцевого фінансового органу) 
від 10.07.2018 р. № 35______________________

1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.

(КПКВК МБ) 

(0)(6)( 1 )(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

V ,

3
(КПКВК МБ) 
(0)(6)(1)(1)( 11(61(0)

(найменування відповідального виконавця) 
"Інш і програми.заклади та заходи у сфері освіти"

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4831411 гривень,у тому числі загального фонду- 4722839 гривень та спеціального фонду- 108572 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс У країни,Закон України "П ро державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""П ро бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в У країн і'" 'П ро впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "П ро районний 
бюджет на 2018 рік".Д вадцять друга сесія районної ради VII скликання від 26 червня 2018 року.Наказ Міністерства фінансів України №  836 від 26.08.2014 року”.

Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування,методичної роботи,фінансування,контролю та ведення 
бухгалтерського обліку і звітності установами освіти.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

і 2 3 4
і 611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"
2 611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти
4699289,00 108572,00 4807861,00

1 Завдання Забезпечити належну методичну роботу в 
установах освіти

835400,00 0,00 835400,00

2 Завдання
Забезпечити якісну психолого-медико- 

педагогічну консультацію дітям 176060,00 0,00 176060,00

3 Завдання

Забезпечити складання і надання 
кошторисної,звітної,фінансової документації 

фінансування установ освіти згідно з 
затвердженими кошторисами

970963,00 0,00 970963,00

4 Завдання
Забезпечити надання якісних послуг з 

централізованого господарського 
обслуговуван н я

2716866,00 0,00 2716866,00

5 Завдання
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування(КЕКВ 3110) 0,00 108572,00 108572,00

0611162 Інші програми та з&ходи у сфері освіти 23550,00 0,00 23550,00



>
1

2

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам 
Завдання та дітям,позбавленим батьківського
__________________піклування,яким виповнюється 18 років

Забезпечення організації проведення 
Завдання організаційно-масової,навчально-
________________тренувальної та спортивної роботи з дітьми

_____________________________ _____________________________________ ВСЬОГО______________________
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

9050,00 0,00 9050,00

14500,00 0,00 14500,00

4722839,00 108572,00 4831411,00

(тис.гш),
Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
0,00 0,00 0,00

в с ь о г о 0,00 0,00 0,00

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

] 2 3 4 5 6
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

1 Завдання Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
Затрат

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

Од Штатний розпис на 2018 рік 1,25

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

Од Штатний розпис на 2018 рік 0,25

кількість закладів Од Свідоцтво про державну 
реєстрацію

1

всього середньорічне число ставок(штатних 
одиниць)

Од Штатний розпис на 2018 рік 8,50

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу,за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу
Од Штатний розпис на 2018 рік 7

продукту
кількість атестованих педпрацівників

осіб
план-графік курсового підвищення 

кваліфікації педагогічних 
працівників району на 2018 рік

280

якості

динаміка збільшення кількості 
проатестованих педпрацівників % розрахункові дані 4

2 Завдання Забезпечити якісну психолого-меднко-педагогічну консультацію дітям
затрат

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу,за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од Штатний розпис на 2018 рік
2

всього середньорічне число ставок(штатних 
одиниць)

од Штатний розпис на 2018 рік
2

кількість закладів од свідоцтво про державну 
реєстрацію

1

продукту

кількість дітей з особливими потребами,які 
потребують корекційно-розвиткових занять

осіб розрахункові дані
120

якості

динаміка збільшення корекційно-розвиткових 
занять

% розрахункові дані

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

установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
затрат

* середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів Од платний розпис на 2018 рік 13,0



всього середньорічне число ставок(штатних 
одиниць) Од штатний розпис на 2018 рік 13,0

кількість централізованих бухгалтерій
Од

свідоцтво про державну 
реєстрацію

кількість закладів,які обслуговує 
централізована бухгалтерія внутрішній облік 29

кількість особових рахунків внутрішній облік 865

кількість складених звітів працівниками 
бухгалтерії внутрішній облік 678

ефективності

кількість установ,які обслуговує 1 працівник
розрахункові дані 2,30

кількість особових рахунків,які обслуговує І 
________________ працівник________________

розрахункові дані

Завдання Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Затрат

середньорічне число штатних одиниць 
_____________ спеціалістів_____________

Штатний розпис на 2018 рік

середньорічне число штатних одиниць 
_____________ робітників______________

Штатний розпис на 2018 рік 18,50

всього - середньорічне число ставок (штатних 
________________ одиниць)_________________

Штатний розпис на 2018 рік

кількість груп централізованого 
господарського обслуговування

Свідоцтво про державну 
реєстрацію

Продукту
кількість установ, які обслуговуються 

групами централізованого господарського 
обслуговування

Свідоцтво про державну 
реєстрацію

29

Ефективності
кількість установ, які обслуговує один 

______________працівник______________
Розрахункові дані

Завдання Придбання обладнання і предметів довгострокового корнстування(КЕКВ 3110)
продукту

кількість одиниць придбаного обладнання
додаток до річного плану 

________закупівель________

ефективності
середні видатки на придбання одиниці 

_____________ обладнання_____________ гри. кошторис

темп зростання кількості придбаного розрахунок

611162 Інші програми та заходи у сфері освіти

Завдання Забезпечити надання допомоги дітям-снротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років
Затрат

продукту

середньорічна кількість одержувачів 
_______________ДОПОМОГИ_______________

Дані служби у справах дітей

ефективності

середній розмір допомоги Розрахункові дані

Завдання Забезпечення організації проведення організаційно-масової,навчально-тренувальної та спортивної роботи з дітьми

затрат

обсяг, видатків кошторис видатків на 2018 р. 145С.
продукту



}
кількість заході в,які планується провести од. кошторис видатків на 2018 р. 8

ефективності

середні витрати на проведення одного заходу грн. кошторис видатків на 2018 р. 1813

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

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

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 ІЗ
в с ь о г о _______________________________ ___ шш___ 0.00 ____ 1Ш1____

Код функціональної класифікації видатків та коедитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна поогоама не поділяється на підпоогоами. 
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на-реалізацію інвестиційних проектів (програм). 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за рокаї

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Т.М.Дейнека

.Грекова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
від 10.07.2018 р.№ 141 

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу) 

від 10.07.2018 р.№ 35

1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника) 
Від діл освіти Чутівської районної державної адміністрації

3

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(3)(1)(4)(0)

(найменування відповідального виконавця)
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 464170 гривень,у тому числі загального фонду- 464170 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік".Двадцять друга сесія районної ради VII скликання від 26 червня 2018 року.Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми



0613140

0613140 - Оздоровлення та г учинок дітей 
(крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастпоЛи)

464170,00 0,00 464170,00

1 0613140
Організація оздоровлення та забезпечення 

відпочинком дітей, які потребують особливої 464170,00 0,00 464170,00
соціальної уваги та підтримки

всього 464170,00 0,00 464170,00
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

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

і 2 3 4 5
всього 0,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
ви м ір у

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
Створення сприятливих умов для якісного 

відпочинку та оздоровлення дітей та 
молоді,які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки

затрат
кількість дітей та молоді,яким надано послуги 

з оздоровлення осіб Розрахункові дані 101

кількість придбаних путівок на оздоровлення 
дітей та молоді

од. Розрахункові дані 101

продукту
кількість людино-днів оздоровлення дітей та 

молоді
л/дн. Розрахункові дані(101*21д.) 2121

ефективності

середні витрати на придбання однієї путівки 
на оздоровлення

грн. Розрахункові дані(464170 грн : 101) 4596

середні витрати на оздоровлення однієї дитини грн. Розрахункові дані 4596

середні витрати на один людино-день 
оздоровлення дітей та молоді

грн. Розрахункові дані 95,30

якості
питома вага дітей,охоплених заходами з 
оздоровлення та відпочинку,у загальній 

кількості дітей шкільного віку
%

Розрахункові дані (101:1689 
д.*100%) 6,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

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
сіиціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

_______________ (грн)

Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансування



всього
:

0,00 0,00
10 11 12

0,00
13

1 Код 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). 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Т.М .Дейнека
(ініціали і прізвищ е) 

В .В .Грекова

(ініціали і прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10,07,2018 р .№  141 ______________________________

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу) 
від 10,07.2018 р. № 35______________________

1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

*»

3

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(1)(0)(9)(0)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1155089 гривень,у тому числі загального фонду- 1047089 гривень та спеціального фонду- 108000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "П ро державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""П ро бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в У країні""П ро впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "П ро районннй 
бюджет на 2018 рік".Д вадцять друга сесія районної ради VII скликання від 26 червня 2018 року.Наказ Міністерства фінансів України №  836 від 26.08.2014 року".

6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

і 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(П>н)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма /  завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0611090
0611090- Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

1047089,00 108000,00 1155089,00

1 0611090
Забезпечити залучення та надання належних 
умов виховання дітей в умовах позашкільної 

освіти
1047089,00 3000,00 1050089,00

2 0611090 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (КЕКВ 3110)

105000,00 105000,00

ВСЬОГО 1047089,00 108000,00 1155089,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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

і 2 3 4 5
ВСЬОГО. * 0.00
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

0611090
0611090 - Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

' Завдання
Забезпечити залучення та надання 

належних умов виховання дітей в умовах 
позашкільної освіти

Затрат
кількість закладів од Свідоцтво про державну 

реєстрацію
1

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 2018 рік 12,29

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 2

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 1

V
всього - середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)
од. Штатний розпис на 2018 рік 16,29

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік 1

Продукту
середньорічна кількість дітей, які отримують 

освіту,всього

осіб

Мережа загальноосвітніх 
навчальних закладів Чутівського 
району на 2017-2018 навчальний 
рік (розпорядження голови 
районної державної адміністрації 
від 06.09.2017 року№ 225)

1689

середньорічна кількість дітей, які отримують 
позашкільну освіту

осіб Внутрішній облік 552

Ефективності
витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну 

освіту
грн. Розрахункові дані 1842

Якості
відсоток дітей, які отримують позашкільну 

освіту % Розрахункові дані 38,9

2 Завдання
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (КЕКВ

ІІППІУК'ІЛ'
кількість одиниць придбаного обладнання од додаток до річного плану 15

ефективності
середні видатки на придбання одиниці 

обладнання
грн. розрахунок 7000

Якості
темп зростання обсягу видатків порівняно з 

попереднім роком % розрахункові дані

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

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

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 із
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

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 відділу освіти Чутівської РДА

о б а ~ ^

Т.М.Дейнека

ПОГОДЖЕНО. Начальник фінансового управління Чутівської РДА В. В. Грекова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.07.2018 р.№ 141 
і наказ

фінансового управління Чутівської РДА______________________
(найменування місцевого фінансового органу) 
від 10.07.2018 р.№ 35

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.
(КПКВК МБ)
(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(1)(0)(2)(0)

(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)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 48948312,79 гривень,у тому числі загального фонду- 45505121 гривень та спеціального фонду- 3443191.79 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 
2018 рік".Двадцять друга сесія районної ради VII скликання від 26 червня 2018 року.Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року".____________________________________
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
(ф н)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0611020

0611020 - Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

45505121,00 3443191,79 48948312,79

1 0611020
Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітніми навчальними 

закладами
45505121,00 1535240,00 47040361,00



) )
^ 2 0611020 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (КЕКВ 3110)
0,00 1048290,00 1048290,00

3 0611020 Капітальний ремонт інших об'єктів (КЕКВ 
___________________ 31321

859661,79 859661,79

ВСЬОГО 45505121,00 3443191,79 48948312,79
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
всього 0,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
вим іру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0611020

0611020- Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 Завдання
Забезпечити надання відповідних послуг 

денними загальноосвітніми навчальними
закладами

Затрат
кількість закладів, всього од. Свідоцтво про державну реєстрацію 12

кількість закладів І ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 0
кількість закладів І-ІІ ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 3
кількість закладів І-11І ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 9

кількість класів,всього

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

137

кількість класів ЗОШ І ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

0

кількість класів ЗОШ І-І1 ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

23

кількість класів ЗОШ І-ІІІ ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

114

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 2018 рік 257,15

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 20,0

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 135,86

-
всього - середньорічне число ставок (штатних 

• одиниць)
од. Штатний розпис на 2018 рік 447,01



середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених 

до педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік 34

П р о д у к т у
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яким 
буде виплачуватися одноразова грошова 

допомога пои працевлаштуванні

од. Внутрішній облік 5

Е ф е к т и в н о с т і
діто-дні відвідування л/днів Розрахункові дані 217819

Я к о с т і
кількість днів відвідування д н ів Робочий навчальний план 185

2 З а в д а н н я
П р и д б а н н я  о б л а д н а н н я  і п р е д м е т ів  

д о в г о с т р о к о в о г о  к о р и с т у в а н н я  (К Е К В  3 110 )

П р о д у к т у
кількість одиниць придбаного обладнання од додаток до річного плану 96

Е ф е к т и в н о с т і
V -» середні видатки на придбання одиниці гр н . розрахунок(1 048 290,00грн.) 10920

Я к о с т і
темп зростання обсягу видатків порівняно з 

_____________ попереднім РОКОМ___________________
% розрахункові дані _

3 З а в д а н н я К а п іт а л ь н и й  р е м о н т  ін ш и х  о б " є к т ів (К Е К В  
_______________________ 31321______________________

П р о д у к т у

кількість об'єктів,що планується 
відремонтувати

од додаток до річного плану закупівель 2

Е ф е к т и в н о с т і

середня вартість ремонту одного об"єкта грн. розрахунок(859661,79:2) 429831
Я к о с т і

питома вага відремонтованих оо "єктів у 
загальній кількості об'єктів,що потребують 

ремонту % Розрахункові дані 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(грн)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

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 п 12 13
ВСЬОГО 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.

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Т.М.Дейнека 
(ініціали і прізвище)

В.В.Грекова_____
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.07.2018 р. № 141______________________________________

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА_______________________
(найменування місцевого фінансового органу) 

від 10.07.2018 р.№ 35

1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

3
(КПКВК МБ) 
(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)

(найменування відповідального виконавця) 
Надання дошкільної освіти

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 13303213 гривень,у тому числі загального фонду- 12464213 гривень та спеціального фонду- 839000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік".Двадцять друга сесія районної ради VII скликання від 26 червня 2018 року.Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року".

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
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
(грн)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
0611010 0611010 - Надання дошкільної освіти 12464213 839000 13303213

1 0611010
Забезпечити створення належних умов для 

надання на належному рівні дошкільної освіти 
та виховання дітей

12464213 600000 13064213

2 •0611010
Геконструкція та реставрація інших об"єктів 

(КЕКВ3142) 0,00 100000 100000



* ;
3 0611010

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (КЕКВ 3110) 0,00 139000 139000

ВСЬОГО 12464213 839000 13303213
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 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
0611010 0611010 Надання дошкільної освіти

1 Завдання
Забезпечити створення належних умов для 

надання на належному рівні дошкільної 
освіти та виховання дітей

Затрат
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік 68,07

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 5

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 84,70

кількість дошкільних навчальних закладів
од. Свідоцтво про державну реєстрацію 13

кількість груп
од.

Додаток 3"Мережа дошкільних 
навчальних закладів по 
Чутівському району"

32

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 157,77

Продукту
кількість дітей, що відвідують дошкільні 

заклади
осіб Форма 85-К (річна)" Звіт про 

діяльність ДНЗ"
664

кількість дітей від 0 до 6 років осіб Форма 85-К (річна)" Звіт про 
діяльність ДНЗ"

1081

Ефективності
витрати на перебування 1 дитини в 

дошкільному закладі
грн. Розрахункові дані(13303213:664) 20035

діто-дні відвідування діто/днів Розрахункові дані 113498

Якості
кількість днів відвідування

од. Робочий навчальний план 242

2 Завдання
Реконструкція та реставрація інших 

об'єктів (КЕКВ 3142)
затрат

обсяг видатків грн. кошторис 100000
продукту

кількість одиниць,«^ планується 
реконструювати од додаток до кошторису і



> >

Ефективності
середні витрати на проведення одного заходу з 

реставрації грн. розрахункові дані 100000

3 Завдання
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (КЕКВ 3110)
продукту

кількість одиниць придбаного обладнання од. додаток до річного плану 22

Ефективності
середні видатки на придбання одиниці 

обладнання грн. розрахунок)139000:22) 6318

якості
темп зростання обсягу видатків порівняно з 

попереднім роком % розрахункові дані

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(грн)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

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

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
ВС ЬО ГО 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише V 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).

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

Начальник відділу освіти Чутівської РДА Т.М.Дейнека

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Чутівської РДА
(ініціали і прізвище) 

В.В.Грекова
(ініціали і прізвище)



Відділ освіти 
Чутівської районної 
державної адміністрації

Н А К А З
23.05.2018 смт. Чутове

Про внесення змін до 
паспортів бюджетних програм 
місцевого бюджету на 2018 рік

Фінансове управління 
Чутівської районної 
державної адміністрації

№115/30

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпорядження 
голови районної державної адміністрації від 18.05.2018 року №126 «Про 
розподіл обсягу субвенції з обласного,селищного,сільських бюджетів 
районному бюджету на 2018 рік» та додатку до нього, правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014року 
№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та 
доповненнями),зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 
року за № 1103/25880.

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по 
галузі «Освіта» за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (КПКВК) та викласти їх в новій редакції,а саме:
0611010 «Надання дошкільної освіти» (додається);
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається); 
0611160« Інші програми ,заклади та заходи у сфері освіти» (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на економіста 
централізованої бухгалтерії відділу освіти Лещенко Л.Ю.



)  о
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.05.2018 р.№ 115 

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА_____________________
(найменування місцевого фінансового органу)
від 23,05 2018 р №  30______________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.
(КПКВК МБ) 
(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

3

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(1)(0)(2)(0)

(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- 47224212 гривень,у тому числі загального фонду- 45311442 гривень та спеціального фонду- 1912770 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет 
на 2018 рік".Розпорядження голови РДА від 18.05.2018 р.№ 126 "Про розподіл обсягу субвенції з обласного,селищного,сільських бюджетів районному бюджету на 2018 рік'ЧНаказ 
Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року"

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 КП К ВК КФ КВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

N  з /п КПКВК КФКВК П ід п р о г р а м а  /  зав д ан н я  б ю д ж етн о ї 
п ро гр ам и

загал ь н и й  ф о н д сп ец іал ьн и й  ф о н д р азом

1 2 3 4 5 6 7

0611020

0611020 - Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями.

45311442,00 1912770,00 47224212,00

1 0611020
Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітніми навчальними 

закладами
45311442,00 1535240,00 46846682,00



1 ■'"2 0611020 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (КЕКВ 3110)

0,00 232530,00 232530,00

3 0611020 Капітальний ремонт інших об'єктів (КЕКВ 
31321

145000,00 145000,00

ВСЬОГО 45311442,00 1912770,00 47224212,00
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

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

і 2 3 4 5
всього 0.00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
вим іру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0611020

0611020- Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячнм 
садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями.

і Завдання
Забезпечити надання відповідних послуг 

денними загальноосвітніми навчальними 
закладами

Затрат
кількість закладів, всього од. Свідоцтво про державну реєстрацію 12

кількість закладів І ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 0
кількість закладів І-ІІ ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 3
кількість закладів І-11І ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 9

кількість класів,всього

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

137

кількість класів ЗОНІ І ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

0

кількість класів ЗОШ І-1І ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

23

кількість класів ЗОШ І-ІІІ ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

114

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 2018 рік 257,15

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 20,0 у /

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 135,86 у/

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розцис на 2018 рік 447,01



*

середньорічне число штатних одини 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік

-------  --------------------------------------------------------------------

34

Продукту
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яким 
буде виплачуватися одноразова грошова 

допомога пои працевлаштуванні

од. Внутрішній облік 5

Ефективності
діто-дні відвідування л/днів Розрахункові дані 217819

Якості
кількість днів відвідування днів Робочий навчальний план 185

2 Завдання
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (КЕКВ
Продукту

кількість одиниць придбаного обладнання од додаток до річного плану 31
Ефективності

V,. середні видатки на придбання одиниці грн. розрахунок 7501
Якості

темп зростання обсягу видатків порівняно з 
попереднім роком

% розрахункові дані _
3 Завдання Капітальний ремонт інших об"єктів(КЕКВ 

-31331
Продукту

кількість об'єктів,що планується 
відремонтувати

од додаток до річного плану закупівель 2

Ефективності

середня вартість ремонту одного об"екта грн. розрахунок 72500
Якості

питома вага відремонтованих оО єктів у 
загальній кількості об'єктів,що потребують 

ремонту % Розрахункові дані 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(грн)

Код Н айменування дж ерел надходжень к п к в к

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

П рогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 Пояснення, що 
характеризують дж ерела 

ф інансуваннязагальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

1
2

З

Код 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 н^реалізацію інвестиційних проектів (програм). 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Т.М .Дейнека 

(ініціали і прізвищ е)

В.В .Грекова______
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ в і д д і л у  освіти Чутівської РДА_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23,05.2018 р,№ 115_____________________________________
і наказ

фінансового управління Чутівської РДА_____________________
(найменування місцевого фінансового органу) 
від від 23.05.2018 р.№ 30

1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.

(КПКВК МБ)

(0)(6)(1 )(0х 0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

3
(КПКВК МБ) 
(0X6X1 НІ XI )(6)(0)

(найменування відповідального виконавця) 
"Інш і про грам и, за клади та заходи у сфері освіти"

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

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4785324 гривень,у тому числі загального фонду- 4676752 гривень та спеціального фонду- 108572 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "П ро державний бюджет України на 2018 рік"Закони У країни" Про освіту""П ро бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в У країн і'" 'П ро впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік." Розпорядження голови РДА від 18.05.2018 р.№126 "П ро розподіл обсягу субвенції з обласного,селищного,сільських бюджетів районному бюджету на 2018 
р ік".Н аказ Міністерства фінансів України №  836 від 26.08.2014 року".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування,методичної роботи,фінансування,контролю та ведення 
бухгалтерського обліку і звітності установами освіти.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

і 2 3 4
і 611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"

2 611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

ІЩ)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма /  завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти
4653202,00 108572,00 4761774,00

• Завдання Забезпечити належну методичну роботу в 
установах освіти

835400,00 0,00 835400,00

2 Завдання
Забезпечити якісну психолого-медико- 

педагогічну консультацію дітям 176060,00 0,00 176060,00

3 Завдання

Забезпечити складання і надання 
кошторисної,звітної,фінансової документації 

фінансування установ освіти згідно з 
затвердженими кошторисами

965963,00 0,00 965963,00

4 Завдання
Забезпечити надання якісних послуг з 

централізованого господарського 
обслуговування

2675779,00 0,00 2675779,00

5 Завдання
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування(КЕКВ 3110) 0,00 108572,00 108572,00

0611162 Інші Програми та заходи у сфері освіти 23550,00 * 0,00 23550,00



----------

1 Завдання
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротот 

та дітям,позбавленим батьківського 
піклування,яким виповнюється 18 років

т--------------------
9050,00 0,00 9050,00

2 Завдання
Забезпечення організації проведення 

організаційно-масової,навчально- 
тренувальної та спортивної роботи з дітьми

14500,00 0,00 14500,00

ВСЬОГО 4676752,00 108572,00 4785324,00
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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

і 2 3 4 5
0,00 0,00 0,00

ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п к п к в к Назва показника Одиниця
вим іру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

1 Завдання Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
Затрат

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

Од Штатний розпис на 2018 рік 1,25

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

Од Штатний розпис на 2018 рік 0,25

кількість закладів Од Свідоцтво про державну 
реєстрацію

1
всього середньорічне число ставок(штатних 

одиниць)
Од Штатний розпис на 2018 рік 8,50

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу,за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу
Од Штатний розпис на 2018 рік 7

продукту
кількість атестованих педпрацівників

осіб
план-графік курсового підвищення 

кваліфікації педагогічних 
працівників району на 2018 рік

280

якості

динаміка збільшення кількості 
проатестованих педпрацівників % розрахункові дані 4

2 Завдання Забезпечити якісну пснхолого-медико-педагогічну консультацію дітям
затрат

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу,за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од Штатний розпис на 2018 рік
2

всього середньорічне число ставок(штатних 
одиниць)

од Штатний розпис на 2018 рік
2

кількість закладів од свідоцтво про державну 
реєстрацію 1

продукту

кількість дітей з особливими потребами,які 
потребують корекційно-розвиткових занять

осіб розрахункові дані
120

якості

динаміка збільшення корекційно-розвиткових 
занять

% розрахункові дані

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

установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

затрат

• -
середньорічне число штатних одиниць 

спеціалістів • Од штатний розпис на 2018 рік іЗ .



всього середньорічне число ставок(штатних 
одиниць)

4*7--------
Од штатний розпис на 2018 рік 13

кількість централізованих бухгалтерій
Од

свідоцтво про державну 
реєстрацію 1

продукту

кількість закладів,які обслуговує 
централізована бухгалтерія од внутрішній облік 29

кількість особових рахунків од внутрішній облік 865

кількість складених звітів працівниками 
бухгалтерії од внутрішній облік 678

ефективності

кількість установ,які обслуговує 1 працівник
од розрахункові дані 2,30

кількість особових рахунків,які обслуговує 1 
працівник

од розрахункові дані 66,50

4 Завдання Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Затрат

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 9

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 18,50

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 27,50

кількість груп централізованого 
господарського обслуговування од. Свідоцтво про державну 

реєстрацію 1

Продукту
кількість установ, які обслуговуються 

групами централізованого господарського 
обслуговування

од.
Свідоцтво про державну 
реєстрацію

29

Ефективності
кількість установ, які обслуговує один 

працівник
од. Розрахункові дані 0,9

5 Завдання Придбання обладнання і предметів довгострокового користування(КЕКВ 3110)
продукту

кількість одиниць придбаного обладнання од
додаток до річного плану 

закупівель 17

ефективності
середні видатки на придбання одиниці 

обладнання грн. кошторис 6386
якості

темп зростання кількості придбаного % розрахунок

611162 Інші програми та заходи у сфері освіти

, Завдання Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років
Затрат

продукту

середньорічна кількість одержувачів 
допомоги

од. Дані служби у справах дітей 5

ефективності

середній розмір допомоги грн. Розрахункові дані 1810

2 Завдання Забезпечення організації проведення організаційно-масової,навчально-тренувальної та спортивної роботи з дітьми

затрат

обсяг видатки грн. кошторис видатку на 2018 р. 14500
продукту



кількість заходів,які планується провести -«д . кошторис видатків на 2018 р. 8
ефективності

середні витрати на проведення одного заходу грн. кошторис видатків на 2018 р. 1813

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код Найменування дж ерел надходжень к п к в к

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

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 Пояснення, що

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 із
в г ь о г о _______________________________ ____!Ш ___ ____ОЛШ___ ____ ИШ____

1 Код Функціональної класифікації видатків та коедитування бюджету вказується лише V випадку, коли бюджетна поогоама не поділяється на підпоопзами. 
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. х '

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

П П Г О П Ж Р Н П

— ,— . . .  ^

У

1 ^ 3 - —  В.В.Грекова



)
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.05.2018 р. № 115______________________________________

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА_______________________
(найменування місцевого фінансового органу) 

від 23.05.2018 р.№ 30

1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника) 
Від діл освіти Чутівської районної державної адміністрації

3
(КПКВК МБ) 
(0)(6)( 1)(1 )(0)( 1 )(0)

(найменування відповідального виконавця) 
Надання дошкільної освіти

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 13385239 гривень,у тому числі загального фонду- 12556239 гривень та спеціального фонду- 829000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік".Розпорядження голови РДА від 18.05.2018 року № 126 "Про розподіл обсягу субвенціїз обласного,селищного,сільських бюджетів районному бюджету на 2018 
рік".Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року".

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами____________________________________________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N  з/п К П К ВК КФ КВК Н азва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
0611010 0611010 - Н адання дош кільної освіти 12556239 829000 13385239

1 0611010
Забезпечити створення належних умов для 

надання на належному рівні дошкільної освіти 
та виховання дітей

12556239 600000 13156239

2 0611010
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

КЕКВ3142 0,00 100000 100000



)і
3 0611010

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (КЕКВ 3110) 0,00 129000 129000

ВСЬОГО 12556239 829000 13385239

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
всього 0,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
ви м ір у

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0611010 0611010 Надання дош кільної освіти

1
г»

Завдання
Забезпечити створення належних умов для 

надання на належному рівні дош кільної 
освіти та виховання дітей

Затрат
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік 68,07

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 5

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 84,70

кількість дошкільних навчальних закладів
од. Свідоцтво про державну реєстрацію 13

кількість груп
од.

Додаток 3"Мережа дошкільних 
навчальних закладів по 
Чутівському району"

32

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 157,77

Продукту
кількість дітей, що відвідують дошкільні 

заклади
осіб Форма 85-К (річна)" Звіт про 

діяльність ДНЗ"
664

кількість дітей від 0 до 6 років осіб Форма 85-К (річна)" Звіт про 
діяльність ДНЗ"

1081

Ефективності
витрати на перебування 1 дитини в 

дошкільному закладі
грн. Розрахункові дані(13385239:664) 20158

діто-дні відвідування діто/днів Розрахункові дані 113498

Якості
кількість днів відвідування

ОД. Робочий навчальний план 242

2 Завдання
Реконструкція та реставрація інших 

об’є к т ів  КЕКВ 3142
затрат

обсяг видатків грн. кошторис 100000
продукту

, кількість одиниць,яке планується 
реконструювати од додаток до кошторису 1



>
Ефективності

середні витрати на проведення одного заходу з 
реставрації грн. розрахункові дані 100000

3 Завдання
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (КЕКВ3110)
продукту

кількість одиниць придбаного обладнання од. додаток до річного плану 21

Ефективності
середні видатки на придбання одиниці 

обладнання грн. розрахунок 6143

якості
темп зростання обсягу видатків порівняно з 

попереднім роком % розрахункові дані

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(три)

К од Н айменування дж ерел надходжень к п к в к

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

П рогноз видатків до  кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 Пояснення, що 
характеризую ть дж ерела 

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 п 12 13
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

1 Кол 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).

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

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Т.М.Дейнека 

(ініціали і прізвище)
_____ В.В.Грекова
(ініціали і прізвище)



Відділ освіти 
Чутівської районної 
державної адміністрації

Фінансове управління 
Чутівської районної
державної адміністрації

Н А К А З
смт. Чутове

25.04.2018 № 87/27

Про внесення змін до 
паспортів бюджетних програм 
місцевого бюджету на 2018 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпорядження 
голови районної державної адміністрації від 17.04.2018 року №108 та додатку 
до нього, правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів 
та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 26 серпня 2014року № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі 
змінами та доповненнями),зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 
вересня 2014 року за № 1103/25880.

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по 
галузі «Освіта» за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (КПКВК) та викласти їх в новій редакції,а саме:
0611010 «Надання дошкільної освіти» (додається);
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається); 
0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи 
із позашкільної роботи з дітьми» (додається);
0611160« Інші програми ,заклади та заходи у сфері освіти» (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на економіста 
централізованої бухгалтерії відділу освіти Лещенко Л.Ю.



1

2.

(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) 

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)

/  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.04,2018 р.№ 87________________________________________

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА_______________________
(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.04,2018 р.№ 27________________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

3
(КПКВК МБ) 
(0)(6)( 1 )( 1 )(0)( 1 )(0)

(найменування відповідального виконавця) 
Надання дошкільної освіти

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 13271599 гривень,у тому числі загального фонду- 12536599 гривень та спеціального фонду- 735000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік",розпорядження голови РДА № 53 від 19.02.2018 року.Чергова двадцять перша сесія районної ради VII скликання від 20 березня 2018 року.Розпорядження голови 
РДА від 17.04.2018 року № 108. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року".

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами___________________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N  з/п К П К ВК КФ КВ К Н азва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
0611010 0611010 - Надання дош кільної освіти 12536599 735000 13271599

1 0611010
Забезпечити створення належних умов для 

надання на належному рівні дошкільної освіти 
та виховання дітей

12536599 600000 13136599

2 0611010 • Реконструкція та реставрація інших об'єктів 
КЕКВ3142 0,00 100000 100000



0611010
Придбання обладнання Дцметів 

довгострокового користування (КЕКВ 3110) 0,00 35000 35000

ВСЬОГО 12536599 735000 13271599

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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

і 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
0611010 0611010 Надання дош кільної освіти

1
' ’і

Завдання
Забезпечити створення належних умов для 

надання на належному рівні дош кільної 
освіти та виховання дітей

Затрат
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік 68,07

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 5

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 84,70

кількість дошкільних навчальних закладів
од. Свідоцтво про державну реєстрацію 13

кількість груп
од.

Додаток 3"Мсрежа дошкільних 
навчальних закладів по 
Чутівському району"

32

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 157,77

Продукту
кількість дітей, що відвідують дошкільні 

заклади
осіб Форма 85-К (річна)" Звіт про 

діяльність ДНЗ"
664

кількість дітей від 0 до 6 років осіб Форма 85-К (річна)" Звіт про 
діяльність ПНЗ”

1081

Ефективності
витрати на перебування 1 дитини в 

дошкільному закладі
гри. Розрахункові дані( 13271599:664) 19987

діто-дні відвідування діто/днів Розрахункові дані 113498

Якості
кількість днів відвідування од. Робочий навчальний план 242

2 Завдання
Реконструкція та реставрація інших 

о б 'є к т ів  КЕКВ 3142
затрат

обсяг видатків гри. кошторис 100000
продукту

- кількість одиниць,яке планується 
реконструювати од додаток до кошторису 1



Завдання

Е ф е к ти в н о с т і
середні витрати на проведення одного заходу з 
_________________реставрації________________

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (КЕКВ 3110)

продукту'

кількість одиниць придбаного обладнання

Ефективності
середні видатки на придбання одиниці 

обладнання

темп зростання обсягу видатків порівняно з 
____________ попереднім роком____________

грн.

ОД.

грн.

%

розрахункові дані

додаток до річного плану

розрахунок

розрахункові дані

100000

35000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

К од Н айменування дж ерел надходжень к п к в к

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

П рогноз видатків до  кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 Пояснення, що 
характеризую ть 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 п 12 13
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише V випадку, коіигбюджетіш програма не поділяється на підпрограми. 
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. — І    -

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

.(підпис)

Т.М.Дейнека

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Чутівської РДА
(ініціали і прізвище) 

_____ В.В.Г рекова
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.04.2018 р.№ 87 

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА_____________________
(найменування місцевого фінансового органу)
від 25.04.2018 р.№ 27______________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.
(КПКВК МБ) 
(0)(6)( 1 )(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

3

(КПКВК МБ) 

(0)(6)( 1)(1 )(0)(2)(0)

(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- 47098598 гривень,у тому числі загального фонду- 45230828 гривень та спеціального фонду- 1867770 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет 
на 2018 рік",розпорядження голови РДА № 53 від 19.02.2018 року.Чергова двадцять перша сесія районної ради VII скликання від 20 березня 2018 р.Розпорядження голови РДА від 
17.04.2018 року №108. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року"

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 КФ КВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0611020

0611020 - Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями.

45230828,00 1867770,00 47098598,00

1 0611020
* Забезпечити надання відповідних послуг 

денними загальноосвітніми навчальними 
закладами

45230828,00 1535240,00 46766068,00



\  2 0611020 Придбання обладнання і п, /етів  
довгострокового користування (КЕКВ 3110)

0,00 232530,00 232530,00

3 0611020 Капітальний ремонт інших об'єктів (КЕКВ 
31321

100000,00 100000,00

ВСЬОГО 45230828,00 1867770,00 47098598,00
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
в с ь о г о 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

0611020- Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями.

1 Завдання
Забезпечити надання відповідних послуг 

денними загальноосвітніми навчальними
закладами

Затрат
кількість закладів, всього од. Свідоцтво про державну реєстрацію 12

кількість закладів І ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 0

кількість закладів І-ІІ ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 3

кількість закладів І-ІІІ ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 9
кількість класів,всього

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

137

кількість класів ЗОНІ 1 ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

0

кількість класів ЗОШ І-ІІ ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

23

кількість класів ЗОШ І-ІІІ ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

114

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 2018 рік 257,15

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 20,0

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 135,86

-
всього - середньорічне число ставок (штатних 

• одиниць)
од. Штатний розпис на 2018 рік „ 447,01



середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

)
од. Штатний розпис на 2018 рік 34

Продукту
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яким 
буде виплачуватися одноразова грошова 

допомога при працевлаштуванні

од. Внутрішній облік 5

Ефективності
діто-дні відвідування л/днів Розрахункові дані 217819

Якості
кількість днів відвідування ДНІВ Робочий навчальний план 185

2 Завдання Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (КЕКВ

Продукту
кількість одиниць придбаного обладнання од додаток до річного плану 31

Ефективності
середні видатки на придбання одиниці грн. розрахунок 7501

Якості
темп зростання обсягу видатків порівняно з 

попереднім РОКОМ
% розрахункові дані _

3 Завдання Капітальний ремонт інших об"сктів(КЕКВ
3132Ї

Продукту
кількість об'єктів,що планується 

відремонтувати
од додаток до річного плану закупівель 1

Ефективності

середня вартість ремонту одного об"єкта грн. розрахунок 100000
Якості

питома вага відремонтованих об' єктів у 
загальній кількості об'єктів,що потребують 

ремонту % Розрахункові дані 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(грн)

К од Н айменування дж ерел надходжень к п к в к

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

П рогноз 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 п 12 13
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли б|
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 відділу освіти Чутівської РДА

етна програма не поділяється на підпрограми, 
ізацію інвестиційних проектів (програм).

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Чутівської РДА __

(ЇІІДЩ№)

Т.М .Дейнека 
(ініціали і прізвище)

В.В .Грекова______
(ініціали і прізвищ е)



1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(КПКВК МБ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)
(КПКВК МБ)

3  (0)(6)(1)(1)(1)(6)(0)
(КПКВК МБ)

)
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.04,2018 р.№ 87______________________________________
і наказ

фінансового управління Чутівської РДА 
(найменування місцевого фінансового органу) 
від 25 04 2018 р № 27______________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)
_____________________________ "Інш і програми.заклади та  заходи у сфері освіти"___________________
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4800324 гривень,у тому числі загального фонду- 4676752 гривень та спеціального фонду- 123572 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "П ро державний бюджет України на 2018 рік"Закоии України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в У країні""П ро впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік."Ч ергова двадцять перша сесія районної ради VII скликання від 20 березня 2018 року. Розпорядження голови РДА від 17.04.2018 року №108. Наказ Міністерства 
фінансів України №  836 від 26.08.2014 року".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування,методичної роботн.фінансування,контролю та ведення 
бухгалтерського обліку і звітності установами освіти.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N  з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

і 2 3 4
і 611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"

2 611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти
4653202,00 123572,00 4776774,00

> Завдання Забезпечити належну методичну роботу в 
установах освіти

835400,00 0,00 835400,00

2 Завдання
Забезпечити якісну психолого-медико- 

педагогічну консультацію дітям 176060,00 0,00 176060,00

3 Завдання

Забезпечити складання і надання 
кошторисної,звітної,фінансової документації 

фінансування установ освіти згідно з 
затвердженими кошторисами

965963,00 0,00 965963,00

4 Завдання
Забезпечити надання якісних послуг з 

централізованого господарського 
обслуговування

2675779,00 0,00 2675779,00

5 Завдання
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування(КЕКВ 3110) 0,00 123572,00 123572,00

0611162 * Інші програми та заходи у сфері освіти * 23550,00 0,00 23550,00

гр и

(бСмсх-Щ • Шйц .ті)



Завдання
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам 

та дітям,позбавленим батьківського 
піклування,яким виповнюється 18 років

^  9050,00 0,00 9050,00

2 Завдання
Забезпечення організації проведення 

організаційно-масової,навчально- 
тренувальної та спортивної роботи з дітьми

14500,00 0,00 14500,00

ВСЬОГО 4676752,00 123572,00 4800324,00
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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

і 2 3 4 5
0,00 0,00 0,00

ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

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
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

1 Завдання Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
Затрат

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

Од Штатний розпис на 2018 рік 1,25

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

Од Штатний розпис на 2018 рік 0,25

кількість закладів Од Свідоцтво про державну 
реєстрацію

1

всього середньорічне число ставок(штатних 
одиниць)

Од Штатний розпис на 2018 рік 8,50

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу,за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу
Од Штатний розпис на 2018 рік 7

продукту
кількість атестованих педпрацівників

осіб
план-графік курсового підвищення 

кваліфікації педагогічних 
працівників району на 2018 рік

280

якості

динаміка збільшення кількості 
проатестованих педпрацівників % розрахункові дані 4

2 Завдання Забезпечити якісну психолого-меднко-педагогічну консультацію дітям
затрат

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу,за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од Штатний розпис на 2018 рік
2

всього середньорічне число ставок(штатних 
одиниць)

од Штатний розпис на 2018 рік
2

кількість закладів од свідоцтво про державну 
реєстрацію

1

продукту

кількість дітей з особливими потребами,які 
потребують корекційно-розвиткових занять

осіб розрахункові дані
120

якості

динаміка збільшення корекційно-розвиткових 
занять

% розрахункові дані

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

установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

затрат
середньорічне число штатних одиниць 

’спеціалістів Од штатний розпис на 2018 рік 13



--------------- всього середньорічне число ставок(штатних 
одиниць)

—

штатний розпис на 2018 рік 13

кількість централізованих бухгалтерій
Од

свідоцтво про державну 
реєстрацію 1

продукту

кількість закладів,які обслуговує 
централізована бухгалтерія од внутрішній облік 29

кількість особових рахунків од внутрішній облік 865

кількість складених звітів працівниками 
бухгалтерії од внутрішній облік 678

ефективності

кількість установ,які обслуговує 1 працівник
од розрахункові дані 2,30

кількість особових рахунків,які обслуговує 1 
працівник

од розрахункові дані 66,50

4 Завдання Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Затрат

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 9

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 18,50

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 27,50

кількість груп централізованого 
господарського обслуговування од.

Свідоцтво про державну 
реєстрацію 1

Продукту
кількість установ, які обслуговуються 

групами централізованого господарського 
обслуговування

од.
Свідоцтво про державну 
реєстрацію 29

Ефективності
кількість установ, які обслуговує один 

працівник
од. Розрахункові дані 0,9

5 Завдання Придбання обладнання і предметів довгострокового користування(КЕКВ 3110)
продукту

кількість одиниць придбаного обладнання од
додаток до річного плану 

закупівель 18

ефективності
середні видатки на придбання одиниці 

обладнання гри. кошторис 6865
якості

темп зростання кількості придбаного % розрахунок

611162 Інші програми та заходи у сфері освіти

, Завдання Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років
Затрат

продукту

середньорічна кількість одержувачів 
допомоги

од. Дані служби у справах дітей 5

ефективності

середній розмір допомоги грн. Розрахункові дані 1810

2 Завдання Забезпечення організації проведення організаційно-масової,навчально-тренувальної та спортивної роботи з дітьми

затрат
- обсяг видатків грн. » кошторис видатків на 2018 р. 14500

продукту



кількість заходів,які планується провести од. кошторис видатків на 2018 р 8
ефективності

середні витрати на проведення одного заходу грн. кошторис видатків на 2018 р. 1813

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код Найменування дж ерел надходжень к п к в к

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

П рогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із
ВСЬОГО_________________________________ ____ 1Ш1____ ____ ІШ ____ 0.00

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

Начальник відділу освіти Чугівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

етна поогоама не поділяється на пшпоогоами. 
[ію інвестиційних проектів (програм).



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.04,2018 р №> 87______________________________________

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу) 
від 25.04.2018 р № 27_______________________

, (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.
(КПКВК МБ) 

(0)(6)( 1 )(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

3

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1Х1)(0)(9)(0)
(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1125089 гривень,у тому числі загального фонду- 1017089 гривень та спеціального фонду- 108000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс У країни,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україві""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік."Розпорядження голови РДА від 17.04.2018 року № 108. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року"

6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти______________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

і 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(ГР"),

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма /  завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0611090
0611090 - Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

1017089,00 108000,00 1125089,00

1 0611090
Забезпечити залучення та надання належних 
умов виховання дітей в умовах позашкільної 

освіти
1017089,00 3000,00 1020089,00

2 0611090 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (КЕКВ 3110)

105000,00 105000,00

ВСЬОГО 1017089,00 108000,00 1125089,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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

і 2 3 4 5
ВСЬОГО 0.00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань



N з/п КПКВК

Завдання

Завдання

Назва показника

0611090 - Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми
Забезпечити залучення та надання 

належних умов виховання дітей в умовах 
__________ позашкільної освіти__________

Затрат
кількість закладів

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

середньорічне число штатних одиниць 
______________робітників______________

середньорічне число штатних одиниць 
_____________ спеціалістів_____________

всього - середньорічне число ставок (штатних 
_________________одиниць)______________

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу
Продукту

середньорічна кількість дітей, які отримують 
освіту,всього

середньорічна кількість дітей, які отримують 
____________позашкільну освіту____________

Ефективності
витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну 
__________________ освіту_______________

відсоток дітей, які отримують позашкільну 
освіту

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (КЕКВ

кількість одиниць придбаного обладнання

ефективності
середні видатки на придбання одиниці 

_____________ обладнання_____________
Якості

темп зростання обсягу видатків порівняно з 
____________попереднім роком____________

Одиниц.
вим іру

осіб

грн.

Джерело інформації

Свідоцтво про державну 
реєстрацію_____________

Штатний розпис на 2018 рік

Штатний розпис на 2018 рік

Штатний розпис на 2018 рік

Штатний розпис на 2018 рік

Штатний розпис на 2018 рік

Мережа загальноосвітніх 
навчальних закладів Чутівського 
району на 2017-2018 навчальний 
рік (розпорядження голови 
районної державної адміністрації 
від 06.09.2017 року№ 225)_______

Внутрішній облік

Розрахункові дані

Розрахункові дані

додаток до річного плану

розрахункові дані

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Значення показника

12,29

16,29

552

38,9

7000

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту1 Пояснення, що

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 із
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюдж^ннггтрбграмане поділяється на підпрограми. 
‘ Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
' Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками 

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО. Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Т .М Д ейнека

В.В.Грекова



Відділ освіти Фінансове управління
Чутівської районної Чутівської районної
державної адміністрації державної адміністрації

Н А К А З
28.03.2018 смт. Чутове №65/20

Про внесення змін до 
паспортів бюджетних програм 
місцевого бюджету на 2018 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення чергової 
двадцять першої сесії районної ради VII скликання від 20 березня 2018 року та 
додатку до нього, правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26 серпня 2014року № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами та доповненнями),зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по 
галузі «Освіта» за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (КПКВК) та викласти їх в новій редакції,а саме:
0611010 «Надання дошкільної освіти» (додається); і
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається); V 
0611160« Інші програми ,заклади та заходи у сфері освіти» (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на економіста 
централізованої бухгалтерії відділу освіти Лещенко Л.Ю.

Начальник фінансового 
управління

Грекова

І



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ в і д д і л у  освіти Чутівської РДА_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 65 від 28.03.2018 р _____________________________________
і наказ

фінансового управління Чутівської РДА_____________________
(найменування місцевого фінансового органу) 
№ 20 від 28.03.2018 р

1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.
(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

3
(КПКВК МБ) 
(0)(6)(1)(1К1)(6)(0)

(найменування відповідального виконавця) 
"Інші програми.заклади та заходи V сфері освіти"

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

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4691752 гривень,у тому числі загального фонду- 4676752 гривень та спеціального фонду- 15000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Продержавшій бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік" Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року'ЧЧергова двадцять перша сесія районної ради VII скликання від 20 березня 2018 року.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування,методичної роботи,фінансування,контролю та ведення 
бухгалтерського обліку і звітності установами освіти.

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

і 2 3 4
1 611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"

2 611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма /  завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти
4676752,00 15000,00 4691752,00

Завдання Забезпечити належну методичну роботу в 
установах освіти

835400,00 0,00 835400,00

2 Завдання
Забезпечити якісну психолого-медико- 

педагогічну консультацію дітям 176060,00 0,00 176060,00

3 Завдання

Забезпечити складання і надання 
кошторисної,звітної,фінансової документації 

фінансування установ освіти згідно з 
затвердженими кошторисами

965963,00 0,00 965963,00

4 Завдання
Забезпечити надання якісних послуг з 

централізованого господарського 
обслуговування

2675779,00 0,00 2675779,00

5 Завдання
Придбання облал''іння і предметів 

довгострокового користування(КЕКВ 3110) 0,00 15000,00 15000,00



А )

0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти 23550,00 0,00 23550,00

1 Завдання

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам 
та дітям,позбавленим батьківського 

піклування,яким виповнюється 18 років
9050,00 0,00 9050,00

2 Завдання

Забезпечення організації проведення 
організаційно-масової,навчально- 

тренувальної та спортивної роботи з дітьми
14500,00 0,00 14500,00

ВСЬОГО 4676752,00 15000,00 4691752,00
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
0,00 0,00 0,00

в с ь о г о 0,00 0,00 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпроірам і завдань

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

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

1 Завдання Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
Затрат

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

Од Штатний розпис на 2018 рік 1,25

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

Од Штатний розпис на 2018 рік 0,25

кількість закладів Од Свідоцтво про державну 
реєстрацію

1

всього середньорічне число ставок( штати их 
одиниць)

Од Штатний розпис на 2018 рік 8,50

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу,за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу
Од Штатний розпис на 2018 рік 7

продукту

кількість атестованих педпрацівників
осіб

план-графік курсового підвищення 
кваліфікації педагогічних 

працівників району на 2018 рік
280

якості

динаміка збільшення кількості 
проатестованих педпрацівників % розрахункові дані 4

2 Завдання Забезпечити якісну психолого-ме;ціео-педагогічну консультацію дітям
затрат

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу,за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од Штатний розпис на 2018 рік
2

всього середньорічне число ставок( штати их 
одиниць)

од Штатний розпис на 2018 рік
2

кількість закладів од свідоцтво про державну 
реєстрацію 1

продукту

кількість дітей з особливими потребами,які 
потребують корекційно-розвиткових занять

осіб розрахункові дані
120

якості

динаміка збільшення корекційно-розвиткових 
занять

% розрахункові дані

3 Завдання Забезпечити складання і надання кошторисної,зь.тної,фінансової документації фінансування 
установ освіти згідно з затвердженими кошторисами



_______________ затрат_______________
середньорічне число штатних одиниць 

спеціалістів Од штатний розпис на 2018 рік

всього середньорічне число ставок(штатних 
одиниць) Од штатний розпис на 2018 рік

кількість централізованих бухгалтерій
Од

свідоцтво про державну 
реєстрацію

кількість закладів,які обслуговує 
централізована бухгалтерія внутрішній облік

кількість особових рахунків внутрішній облік

кількість складених звітів працівниками 
бухгалтерії внутрішній облік 678

ефективності

кількість установ,які обслуговує 1 працівник
розрахункові дані

кількість особових рахунків,які обслуговує 1 
_______________ працівник________________

розрахункові дані

Завдання Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Затрат

середньорічне число штатних одиниць 
_____________ спеціалістів_____________

Штатний розпис на 2018 рік

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

Штатний розпис на 2018 рік

всього - середньорічне число ставок (штатних 
_________________одиниць)_________________

Штатний розпис на 2018 рік 25,75

кількість груп централізованого 
господарського обслуговування

Свідоцтво про державну 
реєстрацію

Продукту
кількість установ, які обслуговуються 

групами централізованого господарського 
обслуговування

Свідоцтво про державну 
реєстрацію

29

Ефективності
кількість установ, які обслуговує один 

______________працівник______________
Розрахункові дані 0,9

Завдання Придбання обладнання і предметів довгострокового корнстування(КЕКВ 3110)
продукту

кількість одиниць придбаного обладнання
додаток до річного плану 

_______ закупівель________

ефективності
середні видатки на придбання одиниці 

_______ обладнання_____________ гри.

темп зростання кількості придбаного розрахунок

Інші програми та  заходи у сфері освіти

Завдання Забезпечити надання допомоги дітям-си ротам та  дітям,позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років
Затрат

продукту

середньорічна кількість одержувачів 
_____________ допомоги______________

Дані служби у справах дітей

ефективності

середній розмір допомоги грн. Розрахункові дані

Завдання Забезпечення організації проведення організаіііино-масової,навчально-тренувальної та  спортивної роботи з дітьми

затрат



)І
обсяг видатків грн кошторис видатків на 2018 р. 14500

продукту

кількість заходів,які планується провести од. кошторис видатків на 2018 р. 8
ефективності

середні витрати на проведення одного заходу грн. кошторис видатків на 2018 р. 1813

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код Н айменування джерел надходжень к п к в к

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
ф онд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 із
ВСЬОГО_________________________________ ____ ш ш ____ ____ ШШ____ ____ ШШ____

1 Код функціональної класифікації видатків та коедитування бюджету вказується лише у випадку, крли^бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредит^щфвалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою заро#ам$г

Н ачальник відділу освіти Чутівської РДА 1 /  Т.М .Дейнека

ПОГОДЖЕНО:

Н ачальник фінансового управління Чутівської РДА В. Грекова

З



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

№65 від 28.03.2018 р 

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА_____________________
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 20 від 28.03.2018 р.__________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.
(КПКВК МБ) 
(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

3

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(1)(0)(2)(0)

(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- 47085598 гривень,у тому числі загального фонду- 45217828 гривень та спеціального фонду- 1867770 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік”Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет 
на 2018 рік",розпорядження голови РДА № 53 від 19.02.2018 року.Чергова двадцять перша сесія районної ради VII скликання від 20 березня 2018 р. Наказ Міністерства фінансів України 
№ 836 від 26.08.2014 року"

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 КП КВК КФ КВ К Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(гри)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми

загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0611020

0611020 - Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі),

---- спеціалізованими школами, ліцеями.__

45217828,00 1867770,00 47085598,00



1 0611020
Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітніми навчальними 

закладами
45217828,00 1535240,00 46753068,00

2 0611020
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (КЕКВ 3110)
0,00 232530,00 232530,00

3 0611020 Капітальний ремонт інших об'єктів (КЕКВ 
31321

100000,00 100000,00

ВСЬОГО 45217828,00 1867770,00 47085598,00
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
в с ь о г о 0.00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
В И М І Р У

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0611020

0611020- Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячнм 
садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями.

1 Завдання
Забезпечити надання відповідних послуг 

денними загальноосвітніми навчальними 
закладами

Затрат
кількість закладів, всього од. Свідоцтво про державну реєстрацію 12

кількість закладів І ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 0

кількість закладів І-І1 ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 3
кількість закладів І-ІІІ ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 9

кількість класів,всього

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

137

кількість класів ЗО Ш І ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р № 225)

0

кількість класів ЗОШ І-ІІ ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

23

кількість класів ЗОШ І-ІІІ ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

114

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 2018 рік 257,15

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 18

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 135,61

) і



всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 444,76

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік 34

Продукту
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яким 
буде виплачуватися одноразова грошова 

допомога пои працевлаштуванні

од. Внутрішній облік 5

Ефективності
діто-дні відвідування л/днів Розрахункові дані 217819

Якості
кількість днів відвідування Д Н ІВ Робочий навчальний план 185

2 Завдання
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (КЕКВ
Продукту

кількість одиниць придбаного обладнання од додаток до річного плану 31
Ефективності

середні видатки на придбання одиниці грн. розрахунок 7501

Якості
темп зростання обсягу видатків порівняно з 

попереднім РОКОМ
% розрахункові дані _

3 Завдання Капітальний ремонт інших об"єктів(КЕКВ 
3 1 Г ?Л

Продукту
кількість об'єктів,що планується 

відремонтувати
од додаток до річного плану закупівель 1

Ефективності

середня вартість ремонту одного об"єкта грн. розрахунок 100000

Якості
питома вага відремонтованих об 'єктів у 

загальній кількості об'єктів,що потребують 
ремонту % Розрахункові дані 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(грн)

Код Н айменування дж ерел надходжень к п к в к

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

П рогноз 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 п 12 13
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програмі 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.

Начальник відділу освіти Чутівської РДА _________________ ґ  / ^ \  / _______________
(п ід п и с )

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Т.М .Дейнека 
(ініціали і прізвищ е)

В.В .Грекова______
(ініціали і прізвищ е)
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2.

З

(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) 

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

№ 65 від 28.03.2018 р. 

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА_______________________
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 20 від 28.03.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
(0)(6)( 1 )(І )(0)( 1 )(0) Надання дошкільної освіти

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 13229599 гривень,у тому числі загального фонду- 12529599 гривень та спеціального фонду- 700000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік",розпорядження голови РДА №  53 від 19.02.2018 року.Чергова двадцять перша сесія районної ради VII скликання від 20 березня 2018 року. Наказ Міністерства 
фінансів України № 836 від 26.08.2014 року".

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами____________________________________________________________________________________
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
(грн)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
0611010 0611010 - Н адання дош кільної освіти 12529599 700000 13229599

1 0611010
Забезпечити створення належних умов для 

надання на належному рівні дошкільної освіти 
та виховання дітей

12529599 600000 13129599

2 0611010
Реконструкція та реставрац.я інших об'єктів 

КЕКВ3142 100000 100000

)



ВСЬОГО & 12529599 700000 13229599

. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
в с ь о г о 0,00
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
0611010 0611010 Надання дош кільної освіти

1 Завдання
Забезпечити створення належних умов для 

надання на належному рівні дош кільної 
освіти та виховання дітей

Затрат
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік 68,07

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 5

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 82,95

кількість дошкільних навчальних закладів
од. Свідоцтво про державну реєстрацію 13

кількість груп
од.

Додаток 3"Мережа дошкільних 
навчальних закладів по 
Чутівському району"

32

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 156,02

Продукту
кількість дітей, що відвідують дошкільні 

заклади
осіб Форма 85-К (річна)" Звіт про 

діяльність ДНЗ”
664

кількість дітей від 0 до 6 років осіб Форма 85-К (річна)" Звіт про 
діяльність ДНЗ"

1081

Ефективності
витрати на перебування 1 дитини в 

дошкільному закладі
грн. Розрахункові дані(13229599:664) 19924

діто-дні відвідування діто/днів Розрахункові дані 113498

Якості
кількість днів відвідування од. Робочий навчальний план 242

2 Завдання
Гсконструкція та реставрація інших 

об'Чктів КЕКВ 3142
затрат

обсяг видатків грн. кошторис 100000
продукту

кількість одиниць,яке планується 
реконструювати од додаток до кошторису 1

Ефективності _



—
середні витрати на проведення одного заходу з >

реставрації грн. розрахункові дані 100000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

К од Н айменування дж ерел надходжень к п к в к

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

П рогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансуваннязагальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
ф онд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише V випадку, коли бюджетна поогоамз не поділяється на підпрограми 
'  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 відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Т.М.Дейнека

•^(підпис)

(ініціали і прізвище) 
_____ В.В.Грекова
(ініціали і прізвище)
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Відділ освіти 
Чутівської районної 
державної адміністрації

Н А К А З
22.02.2018 смт. Чутове

Про внесення змін до 
паспортів бюджетних програм 
місцевого бюджету на 2018 рік

Фінансове управління 
Чутівської районної 
державної адміністрації

№44/14

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення 
позачергової двадцятої сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 
року «Про районний бюджет на 2018 рік»,розпорядження голови районної 
державної адміністрації № 53 від 19.02.2018 року та додатку до нього, правил 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 
2014року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та 
доповненнями),зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 
року за№ 1103/25880.

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по 
галузі «Освіта» за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (КПКВК) та викласти їх в новій редакції,а саме:
0611010 «Надання дошкільної освіти» (додається);
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на економіста 
централізованої бухгалтерії відділу освіти Лещенко Л.Ю.

І
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2.

З

(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

; ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 22.02.2018 р.№ 44________________________________________
і наказ

фінансового управління Чутівської РДА______
(найменування місцевого фінансового органу) 

від 22.02.2018 р.№ 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(0)(6)(1 )(0)(0)(0)(0)
(найменування головного розпорядника) 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
(0)(6)( 1 )( 1 )(0)( 1 )(0) Надання дошкільної освіти

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 13117599 гривень,у тому числі загального фонду- 12517599 гривень та спеціального фонду- 600000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""! Іро впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік",розпорядження голови РДА № 53 від 19.02.2018 року. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року"

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами____________________________________________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п К П К В К КФ КВК Н азва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
0611010 0611010 - Наданії» дош кільної освіти 12517599 600000 13117599

1 0611010
Забезпечити створення належних умов для 

надання на належному рівні дошкільної освіти 
та виховання дітей

12517599 600000 13117599

в сь о го 12517599 600000 13117599

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми



Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

г ~
загальний фонд спеціальний фонд разом

і 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
0611010 0611010 Надання дош кільної освіти

'
Завдання

Забезпечити створення належних умов для 
надання на належному рівні дош кільної 

освіти та виховання дітей
Затрат

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 2018 рік 68,07

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 5

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 82,95

кількість дошкільних навчальних закладів
од. Свідоцтво про державну реєстрацію 13

кількість груп

од.
Додаток 3"Мережа дошкільних 
навчальних закладів по 
Чутівському району"

32

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 156,02

Продукту
кількість дітей, що відвідують дошкільні 

заклади
осіб Форма 85-К (річна)" Звіт про 

діяльність ДНЗ"
664

кількість дітей від 0 до 6 років
осіб

Форма 85-К (річна)” Звіт про 
діяльність ДНЗ”

664

Ефективності
витрати на перебування 1 дитини в 

дошкільному закладі
грн. Розрахункові дані 19755

діто-дні відвідування
діто/днів Розрахункові дані( 113498

Я кості
кількість днів відвідування од. Робочий навчальний план 242

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(грн)

Код Н айменування дж ерел надходжень КП КВК

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

П рогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 Пояснення, що 
характеризують дж ерела 

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 п 12 13
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

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



1ункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надан ^іедитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 

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

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Чутівської РДА
(підпис)

(підпис)

Т.М.Дейнека
(ініціали і прізвище) 

' В.В.Грекова
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА ______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від 22.02.2018 р.№ 44 

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА_______________________
(найменування місцевого фінансового органу) 
від 22.02.2018 р.№ 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим 

З (0)(6)(1)(1)(0)(2)(0) садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 46920202 гривень,у тому числі загального фонду- 45187412 гривень та спеціального фонду- 1732790 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет 
на 2018 рік",розпорядження голови РДА № 53 від 19.02.2018 року. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року"

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 КП КВК КФ КВК Н азва підпрограми

І 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0611020

0611020 - Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі),

___спеціалізованими школами, ліцеями,___

45187412,00 1732790,00 46920202,00



)  )

1 0611020
Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітніми навчальними 

закладами
45187412,00 1535240,00 46722652,00

2 0611020
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (КЕКВ ЗІ 10) 0,00 197550,00 197550,00

ВСЬОГО 45187412,00 1732790,00 46920202,00
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
всього 0,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
вим іру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0611020

0611020- Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячнм 
садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями.

і Завдання
Забезпечити надання відповідних послуг 

денними загальноосвітніми навчальними 
закладами

Затрат
кількість закладів, всього од. Свідоцтво про державну реєстрацію 12

кількість закладів 1 ступенів
од. Свідоцтво про державну реєстрацію 0

кількість закладів І-ІІ ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 3
кількість закладів І-ІІІ ступенів

од. Свідоцтво про державну реєстрацію 9

кількість класів,всього

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

137

кількість класів ЗОШ І ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

0

кількість класів ЗОШ 1-ІІ ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

23

кількість класів ЗОШ 1-І1І ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р № 225)

114



середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 2018 рік 257,15

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 18

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 135,61

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 444,76

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік 34

Продукту
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яким 
буде виплачуватися одноразова грошова 

допомога при працевлаштуванні

од. Внутрішній облік 5

Ефективності
діто-дні відвідування л/днів Розрахункові дані 217819

Якості
кількість днів відвідування днів Робочий навчальний план 185

2 Завдання Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (КЕКВ

Продукту
кількість одиниць придбаного обладнання од додаток до річного плану 15

Ефективності
середні видатки на придбання одиниці грн. розрахунок 13170

Якості
темп зростання обсягу видатків порівняно з 

_____________попереднім.роком_____________
% розрахункові дані -

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
( ф н )

К од Н айменування дж ерел надходжень к п к в к

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

П рогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 Пояснення, що 
характеризую ть джерела 

ф інансуваннязагальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

Т.М .Дейнека 

(ініціали і прізвище)

В .В .Грекова______
(ініціали і прізвище)

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у ай ку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
’ Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданніпц ітів н^ремізаці/о інвестиційних проектів (програм).
' Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою іа^

Начальник віддіду освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Чутівської РДА_

у  ^підшісГ

(підпис)



Відділ освіти 
Чутівської районної 
державної адміністрації

Н А К А З

24.01.2018 смт. Чутове

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм місцевого бюджету 
на 2018 рік

Фінансове управління 
Чутівської районної 
державної адміністрації

№ 16/4

Відповідно до статті 20 • Бюджетного кодексу України, рішення 
позачергової двадцятої сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 
року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатку до нього, правил 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 
2014року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та 
доповненнями),зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 
року за № 1103/25880.

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по галузі 
«Освіта» за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів (КПКВК),а саме:
0611010 «Надання дошкільної освіти» (додається);
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається); 
0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми» (додається);
0611160 «Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти»(додається);
0613140 « Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на економіста 
централізованої бухгалтерії відділу освіти Лещенко Л.Ю.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.01.2018 р.№16________________________________________
і наказ

фінансового управління Чутівської РДА_______________________
(найменування місцевого фінансового органу) 

від 24.01.2018 р.№ 4

1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.

(КПКВК МБ) 

(0)(6)( 1 )(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

3

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)

(найменування відповідального виконавця) 
Надання дошкільної освіти

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 13105599 гривень,у тому числі загального фонду- 12505599 гривень та спеціального фонду- 600000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2012>рік"3акони України" Про освіту'"'Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік" Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року"

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФ КВК Н азва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
0611010 0611010 - Налипни дош кільної освіти 12505599 600000 13105599

1 0611010
Забезпечити створення належних умов для 

надання на належному рівні дошкільної освіти 
та виховання дітей

12505599 600000 13105599

в с ь о г о 12505599 600000 13105599

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми



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

і 2 3 4 5
всього 0,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
ви м ір у

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0611010 0611010 Надання дош кільної освіти

1 Завдання
Забезпечити створення належних умов для 

надання на належному рівні дош кільної 
освіти та виховання дітей

Затрат
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік 68,07

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 5

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 82,95

кількість дошкільних навчальних закладів
од. Свідоцтво про державну реєстрацію ІЗ

кількість груп

од.
Додаток 3"Мережа дошкільних 
навчальних закладів по 
Чутівському району”

32

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 156,02

Продукту
кількість дітей, що відвідують дошкільні 

заклади
осіб Форма 85-К (річна)" Звіт про 

діяльність ДНЗ" 665

кількість дітей від 0 до 6 років
осіб Форма 85-К (річна)" Звіт про 

діяльність ДНЗ" 665

Ефективності
витрати на перебування 1 дитини в 

дошкільному закладі
грн. Розрахункові дані 18805

діто-дні відвідування
діто/днів Розрахункові дані 113498

Якості
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % Розрахункові дані 80

кількість днів відвідування од. Робочий навчальний план 242

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(грн)

К од Н айменування дж ерел надходжень КПКВК

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

П рогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 Пояснення, що 
характеризують дж ерела 

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 п 12 13
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00



Код функціональної класифікації видатків та коедитування бюджету вказується лише V випадку, коли бюджетна поогоама не поділяється на підпоогшми. 
Пункт ! 1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками , - —

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Т.М.Дейнека 
(ініціали і прізвище)
_____В.В.Грекова
(ініціали і прізвище)



1

2.

З

(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.01.2018 р.№ 16_______________________________________

і наказ

ПАСПОРТ

фінансового управління Чутівської РДА 

(найменування місцевого фінансового органу) 

від 24,01.2018 р.№ 4________________________

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) 

(0)(6)( 1 )( 1 )(0)(9)(0)

(найменування відповідального виконавця)
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1020089 гривень,у тому числі загального фонду- 1017089 гривень та спеціального фонду- 3000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 201$ рік"Закони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік" Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року"

6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N  з/п КПКВК КФ КВ К Н азва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми

загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0611090
0611090 - Надання позаш кільної освіти 

позаш кільними закладами освіти, заходи із 
позаш кільної роботи з дітьми

1017089,00 3000,00 1020089,00

1 0611090
Забезпечити залучення та надання належних 
умов вихованн" дітей в умовах позашкільної 

освіти
1017089 00 3000,00 1020089,00

всього 1017089,00 3000,00 1020089,00



> )
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
в с ь о г о 0.00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
ви м іру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0 6 1 1090
0 6 1 1 0 9 0  -  Н а д а н н я  п о з а ш к іл ь н о ї  о с в іт и  

п о з а ш к іл ь н и м и  з а к л а д а м и  о с в іт и , з а х о д и  із 
п о з а ш к іл ь н о ї  р о б о т и  з д іт ь м и

І З а в д а н н я
З а б е з п е ч и т и  з а л у ч е н и й  т а  н а д а н н я  

н а л е ж н и х  у м о в  в и х о в а н н я  д іт е й  в у м о в а х  
п о з а ш к іл ь н о ї  о с в іт и

З а т р а т
кількість закладів

од Свідоцтво про державну реєстрацію 1

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 2018 рік 11,62

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 2

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 1

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 15,62

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених 

до педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік 1

П р о д у к т у
середньорічна кількість дітей, які отримують 

освіту,всього

осіб

Мережа загальноосвітніх 
навчальних закладів Чутівського 
району на 2017-2018 навчальний рік 
(розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 
06.09.2017 року№ 225)

1689

середньорічна кількість дітей, які отримують 
позашкільну освіту

осіб Внутрішній облік 552

Е ф е к т и в н о с т і
витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну 

освіту
грн. Розрахункові дані 1842

Я к о с т і
відсоток дітей, які отримують позашкільну 

освіту % Розрахункові дані 38,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Касові видатки станом на
П лан видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
1 січня звітного періоду 3 Пояснення, що

Кол Найменування джепел надходжень К П К В К
інвестиційного проекту

хаоактеоизують лжеоела



>
)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 н 12 13

ВС ЬО ГО 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. (__. є '"

Начальник відділу освіти Чутівської РДА Т.М ,Дейнека

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Чутівської РДА

_____(підпис)

' (підпис)

(ініціали і прізвище)

В. В. Грекова 

(ініціали і прізвищ е)



) ;
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.01.2018 р.№16 

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА_____________________
(найменування місцевого фінансового органу) 
від 24.01.2018 р.№ 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

3

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(1)(0)(2)(0)

(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- 46846202 гривень,у тому числі загального фонду- 45113412 гривень та спеціального фонду- 1732790 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 201Ї& рік"Закони України” Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет 
на 2018 рік" Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року"

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 К П К ВК КФКВК Н азва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0611020

0611020 - Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями,

45113412,00 1732790,00 46846202,00



І
1 0611020

Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітніми навчальними 

закладами
45113412,00 1535240,00 46648652,00

2 0611020
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (КЕКВ 3110) 0,00 197550,00 197550,00

в с ь о г о 4 5 1 1 3 4 1 2 ,0 0 1732790 ,00 468 4 6 2 0 2 ,0 0

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

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
в с ь о г о 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

0 6 1 1 0 2 0

0 6 1 1 0 2 0 - Н а д а н н я  з а г а л ь н о ї  с ер е д н ь о ї 
о с в іт и  за г а л ь н о о с в іт н ім и  н а в ч а л ь н и м и  

з а к л а д а м и  ( в  т .ч .  ш к о л о ю -д и т я ч и м  
с а д к о м , ін т е р н а т о м  п р и  ш к о л і) , 

с п е ц іа л із о в а н и м и  ш к о л а м и , л іц е я м и .

1 З а в д а н н я
З а б е зп е ч и т и  н а д а н н я  в ід п о в ід н и х  п о сл у г  

д е н н и м и  за г а л ь н о о с в іт н ім и  н а в ч а л ь н и м и  
з а к л а д а м и

З а т р а т
кількість закладів, всього од. Свідоцтво про державну реєстрацію 12

кількість закладів І ступенів
од. Свідоцтво про державну реєстрацію 0

кількість закладів І-ІІ ступенів од. Свідоцтво про державну реєстрацію 3
кількість закладів І-ІІІ ступенів

од. Свідоцтво про державну реєстрацію 9

кількість класів,всього

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р № 225)

137

кількість класів ЗОНІ І ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

0

кількість класів ЗОШ І-ІІ ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)

23

кількість класів ЗОШ І-І11 ступенів

од.

Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів Чутівського району на 2017- 
2018 навчальний рік(розпорядження 
голови РДА від 06.09 2017 р.№ 225)

114



>
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік 257,15

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 18

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 135,61

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 444,76

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу
од. Штатний розпис на 2018 рік 34

Продукту
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яким 
буде виплачуватися одноразова грошова 

допомога пци поаиевлаштуванні

од. Внутрішній облік 5

Ефективності
діто-дні відвідування л/днів Розрахункові дані 217819

Якості
кількість днів відвідування днів Робочий навчальний план 185

2 Завдання Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (КЕКВ

Продукту
кількість одиниць придбаного обладнання од додаток до річного плану 15

Ефективності
середні видатки на придбання одиниці грн. розрахунок 13170

Якості
темп зростання обсягу видатків порівняно з 

попереднім РОКОМ
% розрахункові дані

11. Джерела Фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?
(ф н )

К од Н айменування дж ерел надходжень к п к в к

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

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 П ояснення, 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 п 12 13
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише V 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.

Начальник відділу освіти Чутівської РДА _______________
(підпис)
$ Ш ( г с и и і ^

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Чутівської РДА

, .(підпис)

Т.М .Дейнека 

(ініціали і прізвище)

В В .Грекова______
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08 2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від 24.01.2018 р.№ 16 

і наказ
фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу) 

від 24.01.2018 р.№ 4

1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.

(КПКВК МБ) 

(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Чу тівської районної державної адміністрації

3

(КПКВК МБ) 

(0)(6)( 1 )(3)( 1 )(4)(0)

(найменування відповідального виконавця)
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 164053 гривень,у тому числі загального фонду- 164053 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 201%рік"3акони України" Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік" Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
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

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0613140

0613140 - Оздоровлення та відпочинок дітей 
(крім  заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи!

164053,00 0,00 164053,00



)  )  )  . )

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

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
в с ь о г о 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
Створення сприятливих умов для якісного 

відпочинку та оздоровлення дітей та 
молоді,які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки

затрат
кількість дітей та молоді,яким надано послуги 

з оздоровлення
осіб Розрахункові дані 82

кількість придбаних путівок на оздоровлення 
дітей та молоді

од. 'Розрахункові дані 82

продукту
кількість людино-днів оздоровлення дітей та 

молоді
л/дн. Розрахункові дані(82*21д.) 1722

ефективності

середні витрати на придбання однієї путівки 
на оздоровлення

грн. Розрахункові дані(164053 грн.:82) 2000

середні витрати на оздоровлення однієї дитини грн. Розрахункові дані 2000

середні витрати на один людино-день 
оздоровлення дітей та молоді

грн. Розрахункові дані 95,30

якості

питома вага дітей,охоплених заходами з 
оздоровлення та відпочинку,у загальній 

кількості дітей шкільного віку
% Розрахункові дані 4,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

£дЛ. пасш^л 
Оа&шЧ ££ «угіЬсіс

(грн)

К од Н айменування дж ерел надходжень к п к в к

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

П рогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3
П ояснення, що 

характеризую ть дж ерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

ф онд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
ВС ЬО ГО 0.00 0,00 0,00

Код 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) 

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

Начальник відділу освіти Чутівської РДА
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Т.М.Дейнека 
(ініціали і прізвище)

В.В.Грекова
(ініціали і прізвище)



1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

>

ПАСПОРТ

IСТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ в і д д і л у  освіти Чутівської РДА_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.01.2018 р.№ 16______________________________________
і наказ

фінансового управління Чутівської РДА______
(найменування місцевого фінансового органу) 
від 24.01.2018 р.№ 4

бюджетної програми місцевого бюджету иа 2018 рік 
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

2.
(КПКВК МБ)

( 0 ) ( 6 ) ( І ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

(найменування головного розпорядника) 
Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
З (0І(6)(1)(1)(1)(6)(0)______________________________________________ "Інші програми.таклади та заходи у сфері освіти"_________________

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4689942 гривень,у тому числі загального фонду- 4674942 гривень та спеціального фонду- 15000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція Україші,Бюджетний Кодекс України.Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"Закони України" Про освіту'"'Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних 
ротрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний 
бюджет на 2018 рік" Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року"
6. Мета бюджетної програми Забетпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування,методичної роботи,фічянсування.контролю та ведення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

і 2 3 4
і 611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"

2 611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти

4674942,00 15000,00 4689942,00

« М и п ^ м - 6  -у * Завдання Забезпечити належну методичну роботу в 
установах освіти

835400,00 0,00 835400,00

2 Л О Ю Щ и ^ Завдання
Забезпечити якісну психолого-медико- 

педагогічну консультацію дітям 176060,00 0,00 176060,00

3
х м и р і Л

Завдання

Забезпечити складання і надання 
кошторисної,звітної,фінансової документації 

фінансування установ освіти згідно з 
затвердженими кошторисами

965963,00 0,00 965963,00

4 Завдання
Забезпечити надання якісних послуг з 

централізованого господарського 
обслуговування

2675779,00 0,00 2675779,00

5 Завдання
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування(КЕКВ 3110) 0,00 15000,00 15000,00

06.1162 Інші програми та зг оди у сфері освіти 21740,00 0,00 21740,00



) ) )  )  )

Завдання

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам 
та дітям,позбавленим батьківського 

піклування,яким виповнюється 18 років
7240,00 0,00 7240,00

Завдання

Забезпечення організації проведення 
організаційно-масової,навчально- 

тренувальної та спортивної роботи з дітьми
14500,00 0,00 14500,00

ВСЬОГО 4674942,00 15000,00 4689942,00
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

кпквк загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
0,00 0,00 0,00

ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/ц к п к в к Назва показника Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

1 Завдання Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
Затрат

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

0д Штатний розпис на 2018 рік 1,25

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

Од Штатний розпис на 2018 рік 0,25

кількість закладів Од Свідоцтво про державну 
реєстрацію

1
всього середньорічне число ставок(штатних 

одиниць)
Од Штатний розпис на 2018 рік 8,50

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу,за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу
Од Штатний розпис на 2018 рік 7

продукту
кількість атестованих педпрацівників

осіб
план-графік курсового підвищення 

кваліфікації педагогічних 
працівників району на 2018 рік

280

якості

динаміка збільшення кількості 
проатестованих педпрацівників % розрахункові дані 4

2 Завдання Забезпечити якісну пснхолого-меднео-педагогічну консультацію дітям
затрат

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу,за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од Штатний розпис на 2018 рік
2

всього середньорічне число ставок(штатних 
одиниць)

од Штатний розпис на 2018 рік
2

кількість закладів од свідоцтво про державну 
реєстрацію 1

продукту

кількість дітей з особливими потребами,які 
потребують корекційно-розвиткових занять

осіб розрахункові дані
120

якості

динаміка збільшення корекційно-розвиткових 
занять

% розрахункові дані

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

установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
затрат



)  Э  у  'З  У І  }

/
середньорічне число штатних одиниць 

спеціалістів Од штатний розпис на 2018 рік 13

всього середньорічне число ставок(штатних 
одиниць) Од штатний розпис на 2018 рік 13

кількість централізованих бухгалтерій
Од

свідоцтво про державну 
реєстрацію

1

продукту

кількість закладів,які обслуговує 
централізована бухгалтерія од внутрішній облік 29

кількість особових рахунків од внутрішній облік 865

кількість складених звітів працівниками 
бухгалтерії од внутрішній облік 678

ефективності

кількість установ,які обслуговує 1 працівник
од розрахункові дані 2,30

кількість особових рахунків,які обслуговує 1 
працівник

од розрахункові дані 66,50

4 Завдання Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Затрат

середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 8

середньорічне число штатних одиниць 
робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 17,75

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 рік 25,75

кількість груп централізованого 
господарського обслуговування од. Свідоцтво про державну 

реєстрацію
1

Продукту
кількість установ, які обслуговуються 

групами централізованого господарського 
обслуговування

од.
Свідоцтво про державну 
реєстрацію

29

Ефективності
кількість установ, які обслуговує один 

працівник
од. Розрахункові дані 0,9

5 Завдання Придбання обладнання і предметів довгострокового користування(КЕКВ 3110)
продукту

кількість одиниць придбаного обладнання од
додаток до річного плану 

закупівель 1

ефективності
середні видатки на придбання одиниці 

обладнання грн. кошторис 15000
якості

темп зростання кількості придбаного % розрахунок

611162 Інші програми та заходи у сфері освіти

, Завдання Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років
Затрат

продукту

середньорічна кількість одержувачів
допомоги________________

од. Дані служби у справах дітей 4

ефективності

середній розмір допомоги грн. Розрахункові дані 1810

2 Завдання Забезпечення організації проведення організаційно-масової,навчально-тренувальної та спортивної роботи з дітьми

затрат



) )
/ обсяг видатків грн. кошторис видатків на 2018 р. 14500г продукту

кількість заходів,які планується провести од. кошторис видатків на 2018 р. 8
ефективності

середні витрати на проведення одного заходу грн. кошторис видатків на 2018 р. 1813

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код Найменування дж ерел надходжень к п к в к

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 і з
ВСЬОГО ____ ш ш ____ ____ ШЮ____ _____ШШ_____

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

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

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

т . м  .Дейнека

Начальник ф інансового управління Чутівської РДА В. Грекова


