
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ І розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки від 07.09.2018р №627

Наказ
Фінансового управління виконавчого комітету Івано- 

Франківської міської ради від 07.09.2018р №148

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Департамент осв іти  та науки
(найменування головного розпорядника)

Департамент осв іти  та науки

0921

(найменування відповідального виконавця) 

Надання загальної середньої осв іти  вечірніми (зм інними) ш колами

(КПКВК МБ)

2. 0610000__________
(КПКВК МБ)

3. 0611030__________
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бю джетних призначень/бю джетних асигнувань - 1 163,923 тис.гривень, у тому числ і загального ф онду - 1 163,923 тис.гривень та спеціального ф онду - тис.гривень

5. П ідстави для виконання бю джетної програми:

Рішення сесії від 15.12.2017р №380 "Про бюджет міста на 2018 рік"

Лист департаменту освіти від 04.09.2018р №48-19/667

6. Мета бю дж етної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді ____________________________________________________________________________________________

7. П ідпрограми, спрям овані на досягнення мети, визначеної паспортом бю джетної програми: 
|№  з/п |КПКВК |КФ КВК | Назва п ідпрограми

(тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК П ідпрограма/завдання бю джетної програми загальний ф онд спеціальний ф онд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0611030 0921 Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій ммолоді 1163,923 1163,923

Усього 1 163,923 1 163,923

9. Перелік регіональних ц ільових програм, які виконую ться  у складі бю дж етної програм и: (тис.грн)
Назва

регіональної ц іл ьово ї програми та п ідпрограми
КПКВК загальний ф онд спеціальний ф онд Разом

1 2 3 4 5



Усього|

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№  з/п к п к в к П оказники О диниц я  
•і  №  а

Д ж ер ел о  ін ф о р м ац ії З начення  п оказни ка

1 2 3 4 5 6
1 0611030 Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій ммолоді

ефективності

І 0611030 Видатки на одного учня грн Звітність установи 22383,130
затрат

1 0611030 Кількість закадів од. Звітність установи 1,000
2 0611030 Кількість класів од. Звітність установи 3,000
3 0611030 Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. штатний розпис 5,420

4 0611030
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 
персоналу од. штатний розпис 2,000

5 0611030 Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 1,500
6 0611030 Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 4,500
7 0611030 Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 13,420

продукту
1 І0611030 Кількість учнів у групах чол. Звітність установи 52,000

якості
1 І0611030 |Кількість днів відвідування _______?д ...... Звітність установи 166,000

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

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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 
й Фонд

Разом загальний
Йрэнд

спеціальни 
. й .фоуд.. .

Разом загальний 

. ій -

спеціальни
ІЙІШоІЙ!! Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО:

цідН^М но'^Кй^іф ікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
1^^№ йк>§тьа< /™ ^и для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм), 

пізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

освіти та

Начальник фінансового управлінню

І. Є. Максимчук
(ініціали та прізвище) 

________ Л.М. Харенко

м
З Х ’сО'

Іванус

1 Паспорт бюджетної програми ОООООО%І4ІЙЩЗІЙ09:2бі8 09:54:42

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)


