
ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Наказ
Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної
державної адміністрації____________________________ ______

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної
адміністрації_________________________________

(найменування місцевого фінансового органу)
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______0600000______ Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації__________________________________________________________
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2- ______0610000______ Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації__________________________________________________________
(КЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

З* ______0617320______ ________ 0443________  Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення_________________________________________________
(КЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -895,522 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду -895,522 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами), 
положення про департамент освіти і науки облдержадміністрації,
рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/УІІ "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення реконструкції об'єктів галузі освіти

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

1 2 3 4
Підпрограма

І 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів освіти

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 6 7
Підпрограма

1 0617321 0443 Завдання
Забезпечення реконструкції об'єктів 895,522 895,522
Усього 895,522 895,522



(тис.грн)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
Усього

10- Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

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

І 2 3 4 5 6

Підпрограма
1 0617321 Завдання

Забезпечення реконструкції об'єктів

1 Показники затрат

обсяг видатків на ПКД та реконструкцію вузла обліку витрат природного газу тис гри. рішення обласної ради "Про обласний бюджет 
на 2018 рік" (зі змінами)

625,692

обсяг видатків на реконструкцію приміщення під електричну модульну установку тис.грн. рішення обласної ради "Про обласний бюджет 
на 2018 рік” (зі змінами)

180,694

обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної докупентацп гіо реконструкції мініфутбольних 
майданчиків тис грн. рішення обласної ради "Про обласний бюджет 

на 2018 рік" (зі змінами)
89,136

2 Показники продукту

кількість закладів освіти, в яких планується реконструкція вузла обліку витрат природного газу од. Внутрішньогосподарський облік 4

кількість закладів освіти, в яких планується реконструкція приміщення під електричну модульну установку од. Внутрішньогосподарський облік 1

кількість закладів освіти, в яких планується виготовлення ПКД по реконструкції мініфутбольних майданчиків од. Внутрішньогосподарський облік 1

3 Показники ефективності

середні витрати на 1 об'єкт реконструкції вузла обліку витрат природного газу тис.грн. розрахунково 156,423

середні витрати на 1 об'єкт, де планується заміна котлів на високоекономічну модульну електричну установку тис.грн. розрахунково 180,694

середні витрати на 1 об’єкт, де планується виготовлення ПКД по реконструкції мініфутбольних майданчиків тис.грн. розрахунково 89,136

4 Показники якості

орієнтовний відсоток виконання робіт по реконструкції вузла обліку газу % розрахунково 100

орієнтовний відсоток виконання робіт по реконструкції приміщення під електричну модульну установку % розрахунково 100

орієнтовний відсоток виконання ПКД на реконструкцію мініфутбольних майданчиків % розрахунково 100



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис.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 проекту Пояснення, що характеризують джерела 
фінансу вання

загальний
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 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 і страці і сжщ-

(підпис)
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(ініціали та прізвище)
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Директор департаменту фінансів 
облдержадм і н і страці і

(підпис) (ініціали та прізвище)


