
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки від 17.08.2018р №553

Наказ
Фінансового управління виконавчого комітету Івано- 

Франківської міської ради від 17.08.2018р №129

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти та науки
(найменування головного розпорядника)

Департамент освіти та науки
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

0111

(КПКВК МБ)

2. 0610000__________
(КПКВК МБ)

3. 0610160__________ _____________
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 091,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 091,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення сесії від 15.12.2018р №380 "Про бюджет міста на 2018 рік"

Рішення виконавчого комітету від 02.08.2018р №850

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень________________________________________________________________

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: 
|№ з/п |КПКВК |КФКВК | Назва підпрограми

(тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0610160 0111 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 3091,000 3091,000

Усього 3 091 3 091

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

.р^гі^н^/іьної цільової поогоами та підпрограми
КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5



УсьогоІ

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п КПКВК Показники Одиниця
и и м іт /

Джерело інф ормації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 0610160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

ефективності
1 0610160 витрати на утримання однієї штатної одниці грн. розрахунок 171722,220
2 0610160 Кількість виконаних листів,звернень,заяв, скарг на одного працівника од. З в іт н іс т ь  установи 446,000
3 0610160 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника ОД розрахунок 88,000
4 0610160 кількість перевірок на одного працівника од. Звітність установи 2,000

затрат
1 0610160 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 18,000

продукту
1 0610160 кількість проведених засідань, семінарів і нарад од Календарний план 390,000
2 0610160 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од внутрішньо-управлінський облік 6820,000
3 0610160 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Звітність установи 1310,000
4 0610160 кількість перевірок од. програма 22,000

якості
1 0610160 Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості %. розрахункові дані 87,000
2 0610160 Відсоток прийнятих нормативно-правових актівдо загальної кількості розроблених %. внутрішньо-управлінський облік 91,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту (3)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела фінансуваннязагальний 
. Фонд

спеціальни 

1 "
Разом загальний

Ф онд
спеціальни 

й Фонд
Разом загальний

Фонд
спеціальни 

й Фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків т ^ К ^ й й и т ^ ^ н ^ і
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвейз^;йни^у''м.ір
З Прогноз видатків до кінця реалізації іні

Директор Департаменту осві[ 
науки

Головний бухгалтер 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового упра>

з'ШціЙнрго проекту з; 
, о  /
ІСРГІГЬ /

вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми, 
видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

;я з розбивкою за роками.

Іванус

1 Паспорт бюджетної програ'

І. Є. Максимчук
(ініціали та прізвище) 

________ Л.М. Харенко
(ініціали та прізвище)

________ В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)


