ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Вознссенської районної державної
адміністрації ________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Вознссенської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

18 січня 2019 року № 12/1 од.
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.0600000

Відділ освіти Вознесенської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0610000

Відділ освіти Вознесенської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3.0611162

0990

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 445588 гривень, у тому числі загального фонду - 445588
гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;

2

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
- Наказ міністерства освіти і науки України № 992 від 10.07.2017 р. Про затвердження Типового переліку бюджетних
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" ;

програм та

- Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року N 2402-ІІІ зі змінами та доповненнями
- Рішення Вознесенської районної ради від 18.12.2018 р. № 1 «Про районний бюджет Вознесенського району на 2019 рік »

6. Мета бюджетної програми _ Забезпечення виконання інших програм та заходи у сфері освіти
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п
1.
2.

Завдання
Перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників що проживають у сільській місцевості, до місця навчання,роботи і додому.
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)

№
з/п
1
1

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний
фонд

2
3
Перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників що проживають у 441968
сільській місцевості, до місця навчання,роботи і додому.
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 3620
піклування, яким виповнюється 18 років
Усього
445588

Спеціальний
фонд
4

у тому
числі
бюджет
розвитку
5

Усього
6
441968
3620
445588

З

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
( ГР.НД

Найменування місцевої / регіональної програми
1
Районна/регіональна програма 1 Програма розвитку освіти
Вознссснського району на 2017-2021 роки.
Забезпечення підвозу дітей до загальноосвітніх шкіл району та
поточний ремонт шкільних автобусів
Усього

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

2

3

4

441968

441968

441968

441968

10. Результативні показники бюджетної програми :
№
з/п

Назва показника

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1
1.

2.

Завдання 1. Перевезення дітей, що проживають у сільській
місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти.
Показник затрат:
Видатки, пов’язані з перевезенням дітей, що проживають у
сільській місцевості
Показник продукту:
Кількість осіб, які перевозяться
Показник ефективності:
Середня вартість перевезення однієї дитини на рік
Показник якості
Забезпеченість перевезення дітей шкільними
автобусами
Завдання 2. Надання допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, яким
виповнюється 18 років
Показник затрат

грн..

Кошторис

осіб
Грн..
X

%

441968

441968

258

258

1713

1713

4
Видатки, пов’язані з виплатою одноразової допомоги
Показник продукту
кількість дітей, які отримують допомогу

Грн.

Кошторис

3620

3620

осіб

лист служби у
справах

2

2

Показник ефективності
витрати на 1 дитину, яка отримає допомогу

Грн..

Постанова КМУ №
209 від 27.03.2013 р. ”
Про внесення змін до
пункту 2 Постанова
КМУ № 823 від
25.08.2005р."
X

1810

1810

Показник якості

В.О.Начальник ВІДДІЛУ ОСВІТИ
ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РДА
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^ЛВ.КЕРЛАН_
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Н ачальник ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІНЇЇЯ/Лінт^'
ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РДА

С.ТІМОТІНА
(ініціали та прізвище)
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