
разомN з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

1 2 3 4

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

 Рішення сесії  Апостолівської міської ради  "Про затвердження міського бюджету на 2017 рік " на  22.12.2016 р. № 711-27/УІІ , Бюджетний кодекс (ст.89) , Закон України "Про  

забеспечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування " від 13.01.2005р. № 2342-ІУ.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 300 гривень,у тому числі загального фонду- 300 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (1)(0)(1)(3)(1)(6)(0) 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1 (1)(0)
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, 

відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1)(0)/(1)(0)(1)
Відділ освіти виконавчого комітету Апостолівської міської ради

наказ
бюджет Апостолівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації 
(господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська 

міські державні адміністрації, районні державні адміністрації 
(управлі

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



1013160
питома вага дітей, охоплених відпочинком, у 

загальній кількості дітей у регіоні
відс.

2,6

1013160

динаміка  кількості дітей, охоплених заходами 

з відпочинку, порівняно з минулим роком
відс.

100,00

1013160 Якості

1013160
середня вартість однієї путівки на відпочинок грн.

3571,43

1013160 Ефективності

1013160
кількість придбаних путівок на відпочинок 

дітей
од.

84,00

1013160
кількість дітей, яким надані послуги з 

відпочинку
осіб

84,00

1013160 Продукту

1013160

видатки, передбачені на придбання путівок 

для відпочинку та оздоровленню дітей 

пільгової категорії

грн.

300,00

1013160 Затрат

1013160

Організація оздоровлення та забезпечення 

відпочинком дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки

Усього 300,00 0,00 300,00

1013160

1013160 - Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1

Усього 300,00 0,00 300,00

2 1013160

Організація оздоровлення та забезпечення 

відпочинком дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки

300,00 0,00

2 3 4 5 6

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Значення показника

забеспечення повноцінного відпочинку та  оздоровлення 

дітей
1013160 300,00 0,00 300,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1 2 3 4 5

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

1 1013160 1040

1013160 - Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

300,00 0,00 300,00

300,00

1 2 3 4 5 6 7



ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради Л.І.СУВИД

(підпис) (ініціали і прізвище)

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.

Апостолівський міський  голова С.К.НІГАЙ

(підпис) (ініціали і прізвище)

0,00 0,00

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Усього 0,00

9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(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 проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд
разомразом

загальний 

фонд



разом

1 2 3 4 5 6 7

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

1 2 3 4

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

 Рішення сесії Апостолівської міської ради  "Про затвердження міського бюджету на 2017 рік" від 22.12.2017 р. № 711-27/ УІІ , Бюджетний кодекс (ст.89) , Закон України "Про  

забеспечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування " від 13.01.2005р. № 2342-ІУ.

6. Мета бюджетної програми Забеспечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 19,91 гривень,у тому числі загального фонду- 19,91 гривень та спеціального фонду- 183,414 гривень

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (1)(0)(1)(1)(2)(3)(0) 0990
Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 

18 років

1 (1)(0)
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, 

відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1)(0)/(1)(0)(1)
Відділ освіти виконавчого комітету Апостолівської міської ради

наказ
бюджет Апостолівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації 
(господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська 

міські державні адміністрації, районні державні адміністрації 
(управлі

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



1011230 середній розмір допомоги грн. згідно законодавству 1810,00

1011230 Ефективності

1011230

середньорічна кількість одержувачів допомоги од. списки дітей служби у справах 

дітей Апостолівської 
райдержадміністрації

11,00

1011230 Продукту

1011230

Забеспечення надання допомоги дітям-

сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування , яким 

виповнюється 18 років

Усього 19,91 0,00 19,91

1011230

1011230 - Надання допомоги дітям-сиротам і 

дітям, позбавленим батьківського 

піклування, яким виповнюється 18 років

1

Усього 19,91 0,00 19,91

2 1011230

Забеспечення надання допомоги дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування , яким виповнюється 18 років
19,91 0,00

2
 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

0,00 0,00

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Усього 0,00

9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(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 проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд
разомразом

загальний 

фонд

2 3 4 5 6

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Значення показника

Забеспечення розвитку освітнього простору на основі 
нових технологій

1011230 19,91 0,00 19,91

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1 2 3 4 5

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

1 1011230 0990

1011230 - Надання допомоги дітям-сиротам і 

дітям, позбавленим батьківського 

піклування, яким виповнюється 18 років

19,91 0,00 19,91

19,91



ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради Л.І.СУВИД

(підпис) (ініціали і прізвище)

3
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Апостолівський міський  голова С.К.НІГАЙ

(підпис) (ініціали і прізвище)



разомN з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

загальний фонд спеціальний фонд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

1 2 3 4

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

 Рішення сесії Апостолівської міської ради "Про  затвердження міського бюджету на 2017 рік."  від 22.12.2016 р. № 711-27/УІІ , Бюджетний кодекс (ст.89) , Постанова КМУ "Про 

затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи" від 26.01.2011р. № 59, Постанова  Ради Міністрів  Української РСР № 255 від 17.05.1979р.  "Про 

типові штати  централізованих бухгалтерій при обласних, міських та районнох відділах (управліннях) народної освіти, охорони здоров"я і культури та при центральних районних і 

міських лікарнях" , Наказ Мінпраці № 269 від 26.09.2003р. "Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 62,352 гривень,у тому числі загального фонду- 62,352 гривень та спеціального фонду- 183,414 гривень

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (1)(0)(1)(1)(2)(0)(0) 0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування

1 (1)(0)
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, 

відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1)(0)/(1)(0)(1)
Відділ освіти виконавчого комітету Апостолівської міської ради

наказ
бюджет Апостолівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації 
(господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська 

міські державні адміністрації, районні державні адміністрації 
(управлі

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



1011200
кількість установ, які обслуговує один 

працівник
од. розрахунково

18,00

1011200 Ефективності

1011200

кількість установ, які обслуговуються групами 

централізованого          господарського 

обслуговування

од. мережа  установ
18,00

1011200 Продукту

1011200
всього - середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)

од. штатний розпис
4,00

1011200
середньорічне число штатних одиниць 

робітників
од. штатний розпис

3,00

1011200
середньорічне число штатних одиниць 

спеціалістів
од. штатний розпис

1,00

1011200
кількість груп централізованого 

господарського обслуговування
од. мережа установ

1,00

1011200 Затрат

1011200

Забезпечити надання якісних послуг з 

централізованого господарського 

обслуговування

Усього 230,35 0,00 230,35

2 1011200

Забезпечити надання якісних послуг з 
централізованого господарського 

обслуговування
230,35 0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(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 проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 

1011200
1011200 - Здійснення централізованого 

господарського обслуговування

1 2 3 4 5 6

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Значення показника

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1 2 3 4 5

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

1 1011200 0990
1011200 - Здійснення централізованого 

господарського обслуговування
230,35 0,00 230,35

230,35

разом

1 2 3 4 5 6 7

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд



ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради Л.І.СУВИД

(підпис) (ініціали і прізвище)

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.

Апостолівський міський  голова С.К.НІГАЙ

(підпис) (ініціали і прізвище)

0,00 0,00

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Усього 0,00

9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Код Найменування джерел надходжень КПКВК характеризують джерела 
фінансуваннязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд
разомразом

загальний 

фонд



разомN з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

загальний фонд спеціальний фонд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

1 2 3 4

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

 Рішення сесії Апостолівської міської ради "Про затвердження міського бюджету на 2017 рік " від 22.12.2016 р. № 711-27/УІІ , Бюджетний кодекс (ст.89) , Закон України "Про освіту  " 

від23.05.1991 року №1060-ХІІ, Закон України  "Про позашкільну  освіту" від 22.06.2000р. № 1841-ІІІ  , Конвенція про права дитини (ратифікована Постановою Верховної Ради від 

27.02.2001р. № 789-ХІІ),  Постанова КМУ "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"  від 06.05.2001р. 

№ 433, Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді " від 30.09.2010 року № 927.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 945,799 гривень,у тому числі загального фонду- 945,799 гривень та спеціального фонду- 183,414 гривень

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (1)(0)(1)(1)(1)(9)(0) 0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку

1 (1)(0)
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, 

відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1)(0)/(1)(0)(1)
Відділ освіти виконавчого комітету Апостолівської міської ради

наказ
бюджет Апостолівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації 
(господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська 

міські державні адміністрації, районні державні адміністрації 
(управлі

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



1011190
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 

працівник
од. розрахунково

70,00

1011190
кількість установ, які обслуговує 1 працівник од. розрахунково

2,25

1011190 Ефективності

1011190
кількість складених звітів працівниками 

бухгалтерії
од. первинні документи

370,00

1011190 кількість особових рахунків од. первинні документи 560,00

1011190
кількість закладів,  які обслуговує 

централізована бухгалтерія
од. мережа установ

18,00

1011190 Продукту

1011190
всього -  середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)

од. штатний розпис, зведений штатний 

розпис
8,00

1011190
середньорічне число штатних одиниць 

спеціалістів
од. штатний розпис, зведений штатний 

розпис
8,00

1011190 кількість централізованих бухгалтерій од. мережа установ 1,00

1011190 Затрат

1011190

Забезпечити складання і надання 

кошторисної, звітної, фінансової 

документації, фінансування установ освіти 

згідно з затвердженими кошторисами

Усього 945,80 0,00 945,80

2 1011190

Забезпечити складання і надання кошторисної, 
звітної, фінансової документації, фінансування 

установ освіти згідно з затвердженими 

кошторисами

945,80 0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис.грн.)

1011190
1011190 - Централізоване ведення 

бухгалтерського обліку

1 2 3 4 5 6

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Значення показника

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1 2 3 4 5

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

1 1011190 0990
1011190 - Централізоване ведення 

бухгалтерського обліку
945,80 0,00 945,80

945,80

разом

1 2 3 4 5 6 7

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд



ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради Л.І.СУВИД

(підпис) (ініціали і прізвище)

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.

Апостолівський міський  голова С.К.НІГАЙ

(підпис) (ініціали і прізвище)

0,00 0,00

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Усього 0,00

9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд
разомразом

загальний 

фонд



разомN з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

1 2 3 4

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

 Рішення сесії Апостолівської міської ради " Про затвердження  міського бюджету на 2017 рік " від 22.12.2016 р. № 711-27/УІІ , Бюджетний кодекс (ст.89) , Закон України "Про освіту  " 

від23.05.1991 року №1060-ХІІ, Наказ Міністерства освіти України  "Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет" № 72 від 18.03.1997р..

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 608,498 гривень,у тому числі загального фонду- 608,498 гривень та спеціального фонду- 183,414 гривень

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (1)(0)(1)(1)(1)(7)(0) 0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

1 (1)(0)
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, 

відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1)(0)/(1)(0)(1)
Відділ освіти виконавчого комітету Апостолівської міської ради

наказ
бюджет Апостолівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації 
(господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська 

міські державні адміністрації, районні державні адміністрації 
(управлі

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



1011170
забезпеченість установ освіти навчально-

методичною літературою
відс.

60,00

1011170 Якості

1011170
вартість виготовлення одного примірника 

навчально-методичної літератури
грн.

0,00

1011170 Ефективності

1011170
кількість виготовлених примірників навчально-

методичної літератури
од.

0,00

1011170 Продукту

1011170
всього середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)

од. тарифікаційні списки, зведений 

штатний розпис
5,00

1011170

середньорічне число штатних одиниць 

адмінперсоналу, за умовами оплати  

віднесених до педагогічного персоналу

од. тарифікаційні списки, зведений 

штатний розпис 5,00

1011170 кількість закладів од. мережа установ 1,00

1011170 Затрат

1011170
Забезпечити належну методичну роботу в 

установах освіти

Усього 0,00 0,00 0,00

1011170

1011170 - Методичне забезпечення 

діяльності навчальних закладів та інші 

заходи в галузі освіти

1

Усього 608,50 0,00 608,50

2 1011170
Забезпечити належну методичну роботу в 

установах освіти
608,50 0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(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 проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 

2 3 4 5 6

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Значення показника

Забеспечення розвитку освітнього простору на основі 
нових технологій

1011170 0,00 0,00 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1 2 3 4 5

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

1 1011170 0990

1011170 - Методичне забезпечення 

діяльності навчальних закладів та інші 

заходи в галузі освіти

608,50 0,00 608,50

608,50

1 2 3 4 5 6 7



ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради Л.І.СУВИД

(підпис) (ініціали і прізвище)

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.

Апостолівський міський  голова С.К.НІГАЙ

(підпис) (ініціали і прізвище)

0,00 0,00

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Усього 0,00

9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Код Найменування джерел надходжень КПКВК характеризують джерела 
фінансуваннязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд
разомразом

загальний 

фонд



разомN з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

загальний фонд спеціальний фонд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

1 2 3 4

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Рішення сесії Апостолівської міської ради  "Про затвердження міського бюджету на 2017  рік"  від 22.12.2016 р. № 711-27/УІІ , Бюджетний кодекс (ст.89) , Закон України "Про освіту  " 

від23.05.1991 року №1060-ХІІ, Закон України  "Про позашкільну  освіту" від 22.06.2000р. № 1841-ІІІ  , Конвенція про права дитини (ратифікована Постановою Верховної Ради від 

27.02.2001р. № 789-ХІІ),  Постанова КМУ "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"  від 06.05.2001р. 

№ 433, Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді " від 30.09.2010 року № 927.

6. Мета бюджетної програми Залучення та забеспечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1342,627 гривень,у тому числі загального фонду- 1342,627 гривень та спеціального фонду- 183,414 гривень

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (1)(0)(1)(1)(0)(9)(0) 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

1 (1)(0)
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, 

відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1)(0)/(1)(0)(1)
Відділ освіти виконавчого комітету Апостолівської міської ради

наказ
бюджет Апостолівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації 
(господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська 

міські державні адміністрації, районні державні адміністрації 
(управлі

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



1011090 Якості

1011090
витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну 

освіту
грн. розрахунково

2034,00

1011090 Ефективності

1011090
середньорічна кількість дітей, які отримують 

позашкільну освіту
осіб мережа учнів і вихованців

660,00

1011090 Продукту

1011090
всього -  середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)

од. зведена тарифікація,тарифікаційні 
списки

19,00

1011090
середньорічне число штатних одиниць 

робітників
од. зведена тарифікація,тарифікаційні 

списки
3,5

1011090
середньорічне число штатних одиниць 

спеціалістів
од. зведена тарифікація,тарифікаційні 

списки
1,5

1011090

середньорічне число штатних одиниць 

адмінперсоналу, за умовами   оплати   

віднесених до педагогічного персоналу

од. зведена тарифікація,тарифікаційні 
списки 3,00

1011090
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) педагогічного персоналу
од. зведена тарифікація,тарифікаційні 

списки
11,00

1011090 кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа установ 1,00

1011090 Затрат

1011090

Забезпечити залучення та надання 

належних умов виховання дітей в умовах 

позашкільної освіти

Усього 1342,63 0,00 1342,63

2 1011090

Забезпечити залучення та надання належних 

умов виховання дітей в умовах позашкільної 
освіти

1342,63 0,00

1011090

1011090 - Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми

1 2 3 4 5 6

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Значення показника

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1 2 3 4 5

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

1 1011090 0960

1011090 - Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми

1342,63 0,00 1342,63

1342,63

разом

1 2 3 4 5 6 7

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд



1011090

дінаміка кількості дітей залучених до 

отримання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти

відс. розрахунково
26,00

ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради Л.І.СУВИД

(підпис) (ініціали і прізвище)

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.

Апостолівський міський  голова С.К.НІГАЙ

(підпис) (ініціали і прізвище)

0,00 0,00

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Усього 0,00

9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(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 проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд
разомразом

загальний 

фонд



разомN з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

загальний фонд спеціальний фонд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

1 2 3 4

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

 Рішення  сесії  Апостолівської міської ради  "Про  затвердження місцевого бюджету на 2017 рік" від 22.12.2016р. № 711-27/УІІ, Бюджетний кодекс (ст.89) , Закон України "Про освіту  " 

від23.05.1991 року №1060-ХІІ, Закон України  "Про загальну середнню освіту " від 04.06.2008р. № 651-ХІУ  ,Указ Президента  України  "Про заходи щодо забеспечення пріоритетного 

розвитку освіти в Україні" від 30.09.2010р. № 926, Накказ Міністерства освуіти і науки України  "Про затвердження Положення  про вечірню (змінну) середню  загальноосвітню 

школу"  від 09.04.1997р. № 106 .

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 574,159 гривень,у тому числі загального фонду- 574,159 гривень та спеціального фонду- 183,414 гривень

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (1)(0)(1)(1)(0)(3)(0) 0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

1 (1)(0)
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, 

відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1)(0)/(1)(0)(1)
Відділ освіти виконавчого комітету Апостолівської міської ради

наказ
бюджет Апостолівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації 
(господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська 

міські державні адміністрації, районні державні адміністрації 
(управлі

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



1011030 кількість днів відвідування од. 175,00

1011030 Якості

1011030 діто-дні відвідування днів 14000,00

1011030 Ефективності

1011030

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування,  яким 

буде виплачуватися одноразова грошова 

допомога при працевлаштуванні

осіб

0,00

1011030 Продукту

1011030
всього -  середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)

од. зведений штатний розпис
6,67

1011030

середньорічне число штатних одиниць 

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених 

до педагогічного персоналу

од. зведений штатний розпис
1,00

1011030
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) педагогічного персоналу
од. зведений штатний розпис

5,67

1011030 кількість класів (за ступенями шкіл) од. мережа класів 7,00

1011030 кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа установ 1,00

1011030 Затрат

1011030
Забезпечити надання загальної середньої 

освіти працюючій молоді

574,16

Усього 574,16 0,00 574,16

2 1011030
Забезпечити надання загальної середньої 

освіти працюючій молоді
574,16 0,00

1011030
1011030 - Надання загальної середньої 

освіти вечiрнiми (змінними) школами

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис.грн.)

1 2 3 4 5 6

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Значення показника

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1 2 3 4 5

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

1 1011030 0921
1011030 - Надання загальної середньої 

освіти вечiрнiми (змінними) школами
574,16 0,00 574,16

разом

1 2 3 4 5 6 7

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд



ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради Л.І.СУВИД

(підпис) (ініціали і прізвище)

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.

Апостолівський міський  голова С.К.НІГАЙ

(підпис) (ініціали і прізвище)

0,00 0,00

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Усього 0,00

9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд
разомразом

загальний 

фонд



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

1 2 3 4

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

 Рішення Апостолівської міської ради "Про тзатвердження міського бюджету на 2017 рік" від 22.12.2016р. № 711-27/УІІ ,Бюджетний кодекс (ст.89) , Закон України "Про освіту  " 

від23.05.1991 року №1060-ХІІ, Закон України  "Про загальну середнню освіту " від 04.06.2008р. № 651-ХІУ  , Конвенція про права дитини (ратифікована Постановою Верховної Ради 

від 27.02.2001р. № 789-ХІІ), Закон України "Про дитяче харчування" № 142-У від 14.09.2006р., Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах" № 1591 від 22.11.2004р.(зі змінами), Постанова КМУ "Про затвердження Положення про загальноосвітній  навчальний заклад"  від 27.08.2010р. №778 , Указ Президента  

України  "Про заходи щодо забеспечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" від 30.09.2010р. № 926 .

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

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 54428,257 гривень,у тому числі загального фонду- 54244,843 гривень та спеціального фонду- 183,414 гривень

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (1)(0)(1)(1)(0)(2)(0) 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – 

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами

1 (1)(0)
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, 

відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1)(0)/(1)(0)(1)
Відділ освіти виконавчого комітету Апостолівської міської ради

наказ
бюджет Апостолівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації 
(господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська 

міські державні адміністрації, районні державні адміністрації 
(управлі

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



1011020
всього -  середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)

од. зведена тарифікація
578,58

1011020
середньорічне число штатних одиниць 

робітників
од. зведений штатний розпис

189,8

1011020
середньорічне число штатних одиниць 

спеціалістів
од. зведений штатний розпис

31,5

1011020

середньорічне число штатних одиниць 

адмінперсоналу, за умовами оплати    

віднесених до педагогічного персоналу

од. зведений штатний розпис
46,5

1011020
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) педагогічного персоналу
од. зведена тарифікація

310,78

1011020 кількість класів (за ступенями шкіл) од. мережа класів 164,00

1011020 кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа установ 13,00

1011020 Затрат

1011020

Забезпечити надання відповідних послуг 

денними загальноосвітніми навчальними 

закладами

Усього 0,00 0,00 0,00

1011020

1011020 - Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 

1

Усього 54244,84 183,41 54428,26

2 1011020

Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітніми навчальними 

закладами
54244,84 183,41

2 3 4 5 6

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Значення показника

Забеспечення розвитку освітнього простору на основі 
нових технологій

1011020 0,00 0,00 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1 2 3 4 5

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

1 1011020 0921

1011020 - Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 

54244,84 183,41 54428,26

54428,26

разом

1 2 3 4 5 6 7

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд



1011020 кількість днів відвідування днів 175,00

1011020 Якості

1011020 діто-дні відвідування днів 444675,00

1011020 Ефективності

1011020

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яким 

буде виплачуватися одноразова грошова 

допомога при  працевлаштуванні

од.

0,00

1011020 Продукту

ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради Л.І.СУВИД

(підпис) (ініціали і прізвище)

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.

Апостолівський міський  голова С.К.НІГАЙ

(підпис) (ініціали і прізвище)

0,00 0,00

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Усього 0,00

9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(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 проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд
разомразом

загальний 

фонд


