
1. 0600000
(КПКВК МБ)

Наказ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної
державної адміністрації______________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

наказ
Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації____________________________________________

С/
(найменування місцевого

№
ого фінансового органу)
\ / 0  -4?  7 /с / ¥

/ссі/аі/у £  а

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації______________________
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000
(КПКВК МБ)

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації___________________
(найменування відповідального виконавця)

3. ______0611040______ ________ 0922________  Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми сана горними школами-інтернатами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -136093,544 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 130256,321 гне.гривень та спеціального фонду -5837,223 гне.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту",
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) 
рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11 /VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школ ах-інтернатах

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

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань___________________________________________ _____________________________ ____________________________(тис.грн)

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

1 2 3 4 5 7
1 0611040 0922 Завдання

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах 
загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

130 256,321 5 837,223 136 093,544

Усього 130 256,321 5 837,223 136 093,544



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у склад» бюджетної програми__________________________________________________________________________________________ (тис.грн)
Назва

регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0611040 Завдання

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах
1 Показники затрат

кількість закладів од. Мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету (зі змінами) 7

кількість класів од.
Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

94

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Внутрішньогосподарський облік 172,59

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 
персоналу од. Внутрішньогосподарський облік 201,45

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Внутрішньогосподарський облік 182,00

середньорічне число штатних одиниць робітників од. Внутрішньогосподарський облік 255,68

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од.
Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

811,72

2 Показники продукту

чисельність учнів осіб
Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

1877

в тому числі, кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким 
буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб осіб

Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

-

3 Показники ефективності
середні витрати на 1 учня грн. розрахунково 69396

діто-дні відвідування днів Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що знаходяться на

307828

4 Показники якості
динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком % розрахунково 133
кількість днів відвідування днів розрахунково 164
динаміка кількості днів відвідування у порівнянні з минулим роком % розрахунково 132



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(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 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд Разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд Разом загальни 

й фонд

спеціал
ьний
(Ьонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього

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.

Директор департаменту освіти і науки 
облдержадм і н істраці ї

(підпис)
О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ____________

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів 
облдержадм і н істраці ї

(підпис)
Т І. шньгко


