
ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОПСКОВСЬІСОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

15 лютого 2018 року смт Новопсков № 50 

Про внесення змін до наказу відділу освіти 
Новопсковської РДА від 05.02.2018 № 37 

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, відповідно до рішення 
Новопсковської районної ради від 22 грудня 2017 року № 20/6"Про районний бюджет на 
2018 рік", розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації від 18 
січня 2018 року № 20 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми відділу освіти Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської області на 2018 рік за ПКВКМБ 0611020 
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами», виклавши його у новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Головний спеціаліст, 
в.о.начальника відділу освіти 
Новопсковської РДА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 

ПАСПОРТ 
бюджетноїпрограми місцевого бюджету на 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ І розпорядчий документ 
відділу освіти Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області від 15.02.2018 № 50 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Наказ 
управління фінансів Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області від 
15.02.2018 № 11 
(найменування місцевого фінансового органу) 

рік 

1. 0600000 Відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 0610000 Відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області 

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

а 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітними навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
3. 0611020 0921 при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями та колегіумами. 

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - 67199,258 тис.гривень та спеціального фонду -1,970 тис.гривень 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон україни "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 N9 2145-\/ІІІ зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про 
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" ьід 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Районна програма «Освіта Новопсковщини на 2017-2018 роки», затверджена рішенням сесії Новопсковської 
районної ради 03.03.2017 року № 14/; наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 року N 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Новопсковської районної ради від 22 грудня 2017 року № 20/6"Про районний бюджет на 2018 рік", •> 
розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації від 18 січня 2018 року № 20 «Про внесення змін до районного бюджету 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: 
|№ з/п ІКПКВК |КФКВК | Назва підпрограми 

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 

1 

0611020 0921 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітними навчальними закладами (в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями та колегіумами. 

67199,258 1,970 67201,228 

0611020 0921 

Завдання 1.Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми 
навчальними закладами 

67199,258 1,970 67201,228 

Всього 67199,258 1,970 67201,228 

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 2 3 4 5 
Районна програма "Освіта Новопсковщини на 2017-2018 роки" ? 0611020 0,000 0,000 0,000 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: 

№ з/п КПКВК Показники 
О д и н и ц я 

виміру 
Д ж е р е л о інформаці ї Значення показника 

1 2 3 4 5 6 

1 0611020 
Надання загальної середньої освіти загальноосвітними навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями та колегіумами. 

Завдання 1.Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
Показники затрат 

1 0611020 Річний обсяг фінансування тис.грн кошторис 67199,258 
2 0611020 Кількість шкіл і-ІІІ ступенів шт. мережа 10 
3 0611020 Кількість шкіл І-ІІ ступенів шт. мережа 15 
4 0611020 Кількість 1-4 класів шт. мережа 88 
5 0611020 Кількість 5-9 класів шт. мережа 107 
6 0611020 Кількість 10-11 класів шт. мережа 23 
7 0611020 Кількість класів всього шт. мережа 218 
8 0611020 Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу од. штатний розпис 409,67 
9 0611020 Кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу ОД. штатний розпис 66,75 

10 0611020 Кількість штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 25,75 



11 0611020 Кількість штатних одиниць робітників од. штатний розпис 275,60 

Показники продукту 
1 0611020 Середньорічна кількість учнів осіб мережа 3017 
2 0611020 Кількість випускників осіб мережа 451 

Показники ефективності 
1 0611020 Середньорічні витрати на 1-го учня грн Розрахунок 22273,54 
1 0611020 Чисельність педставок на один клас од. Розрахунок 1,88 
1 0611020 Чисельність учнів на одну педставку од. Розрахунок 7,36 

Показники якості 
1 0611020 чисельність учнів, переможців районних олімпіад осіб Реєстр 96 
2 0611020 чисельність випускників-медалістів осіб 76-РВК 10 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (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 (3) 
Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансування 

Код Найменування джерел надходжень КПКВК 
загальний 

фонд 
спеціальни 

й фонд Разом 
загальний 

Фонд 
спеціальни 

й фонд 
Разом загальний 

Фонд 
спеціальни 

й фонд 
Разом 

Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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 мі і^еврму бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. 

/ _ _ Ц са / 
Головнии спеціаліст, в.о. начальника І| о § і 
відділу освіти Новопсковської районної'Л® < \ 
державної адміністрації Луганської \\ \ 
області ''іх^ 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник управління фінансів 
Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області 

С.А.Кузнєцова 
^ П О У -
>/ГрдїИК 

(ініціали та прізвище) 

О.В.КІсель 
(ініціали та прізвище) 


