ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконком Раївської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження № 10-р від 05.01.18
Виконком Раївської сільської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

___________
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Виконком Раївської сільської ради

0200000
(КПКВК МБ)
2.

№

(найменування головного розпорядника)
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська,
Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________
(найменування відповідального виконавця)

0210000
(КПКВК МБ)
0211020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами_______________

0921

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

(найменування бюджетної програми)

31040,898 тис. гривень,у тому числі загального фонду-

31040,898 тис.гривень та спеціального фонду-

0,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон про Державний бюджет У краї...... за 2018 рік № 2246-УШ від 07.12.2017р„ Б ю дж етний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456 -VI зі змінами Закон
. країни Про Освіту від 05.09.2017 № 2145-VIII, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №»793 “Про затвердження складових програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів , Наказ Міносвіти 10 липня 2017 року № 992 “ Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх
виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”, рішення сесії Раївської сільської ради від 14 грудня 2017 року № 221-20/УП “Про сільський бюджет на 2018 рік”.

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
(тис.грн.)
N з/п

КПКВК

1

2

1

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної
програми

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

3

4

5

6

7

31040.898

0,00

31040.898

31040.898

0,00

31040.898

Завдання 1:
Забезпечити надання відповідних послуг
денними загальноосвітніми навчальними
------------------------ закладами________________
.
Усього

211020

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та
підпрограми

кпквк

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

Усього
0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/п

КПКВК

Назва показника

І
211020

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Значення показника

Завдан ня 1:
Забезпечити надан ня відповідних послуг
денними загальноосвітнім и н авчальни м и
------------------------закладам и____________
Затрат

кількість закладів (за ступенями шкіл)
кількість класів (за ступенями шкіл)
середньорічне число посадових окладів
(ставок) педагогічного персоналу
середньорічне число штатних одиниць
____________ спеціалістів
середньорічне число штатних одиниць
_____________ робітників____________
всього - середньорічне число ставок (штатних
одиниць)
середньорічне число штатних одиниць
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених
до педагогічного пепспняпу_____

мережа установ
мережа та контингент учнів
______ закладів освіти
штатний розпис
штатний розпис
штатний розпис
штатний розпис

7,00
71,00
125,13
28,00
113,95
332,83

штатний розпис

65,75

Продукту

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, яким
буде виплачуватися одноразова грошова
-------- допомогаИТРИ працевлаштуванні

мережа та контингент учнів
закладів освіти
0,00

Ефективності

діто-дні відвідування
Якості

кількість днів відвідування

календарний план,мережа та
контингент учнів закладів освіти

149144,00

календарний план

181,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
Найменування джерел надходжень

загальний спеціальний
фонд
фонд

загальний спеціальний
фонд
фонд

разом

загальний спеціальний
фонд
фонд
10

Усього
2

разом

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту3

План видатків звітного періоду

КПКВК

0,00

п °Д Фу" кц,ональної клнсифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма,

, " УНКТ 1 3аП0В"ЮСТЬСЯТШкКи дм затвеРджених У місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію ін в е с т и ц ія х п;
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

11

0,00

'

ься на підпрограми,
ів (програм).

Сільський голова н
Мартиненко Ю.І.

ПОГО,
Начальні
розвитку

(ініціали і прізвище)

іання.економічного

Халабуда Л.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

разом
12
0,00

Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
13

