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УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
І НАУКИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

2)4 . 04 .2018

Н А К А З

м. Кривий Ріг № _3^__/

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі 
змінами), рішення міської ради від 20.12.2017 № 2279 «Про міський бюджет на 
2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по управлінню 
освіти і науки виконкому Криворізької міської ради за бюджетними 
програмами:

0611010; 0611020; 0611030: 0611040: 0611070; 0611090; 0611150: 0611160;

0613140; 0615030.
(перелік кодів програм)

Начальник управління 
освіти і науки виконкому

ізької міської ради

Т.Кріпак

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови

В.Берлін

Начальник фінансового 
іконкому

О.Рожко

ПОГОДЖЕНО:
Заступірік міського голови

1 ^
А. Полтавець



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради 
Наказ
фінансового управління виконкому Криворізької міської ради

■ід .м о у і З (Ж

1. 0610000
(КПКВК МБ)

2. 0611000
(КПКВК МБ)

3. 0611010
(КПКВК МБ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0910__________________________________________________________________________  ______Надання дошкільної освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, у тому числі:
загальний фонд 
спеціальний фонд

699 884,273 тис. грн.
657 308,040 тис. грн. 

42 576,233 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ,зі змінами та доповненнями)
Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-УІІІ), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами), "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-УІІІ), 
(зі змінами), "Про дошкільну освіту" (Закон від 11.07.2001 №2628-111), (зі змінами), "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-111), (зі змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07 2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Наказ МФУ від 26 08 2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік", від 24.12.2015 №48 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки" (зі змінами), від 
24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м Кривому Розі на 2016-2020 роки" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
- - -

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
тис, грн.

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 з 5 5 7

1 0611010 0910 Завдання 1. Забезпечення створення належних умов для надання на 
належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 657 308,040 41 695,718 699 003,758

2 0611010 0910 Завдання 2. Покращення матеріально-технічної бази дошкільних 
навчальних закладів 0,000 880,515 880,515

Усього: 657 308,040 42 576,233 699 884,273

9. Перелік регіональних (міських) цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
тис, грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
і і

Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки 0611010 1 779,738 880,515 2 660,253

Програма розвитку системи цивільного захисту в м Кривому Розі на 2016 - 2020 роки 0611010 417,085 0,000 417,085



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
2 ------------------------------------------ 3

0611010 Завдання 1. Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

і Показники затрат

обсяг поточних видатків тис грн. Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 
№2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"

699 003,758

кількість дошкільних навчальних закладів од.
Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва за 2017 рік

152

кількість груп од. Мережа дошкільних навчальних закладів 1147
кількіть ставок педагогічного персоналу та віднесених до них од Звітність установ 3302,160
кількіть штатних одиниць інших працівників од. Звітність установ 3777,965
всього-кількіть ставок (штатних одиниць) од. Звітність установ 7080,125

2 Показники продукту
кількість дітей від 0 - 6 років осіб Статистичні данні станом на 01.01.2017 року 47622
кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади осіб Мережа дошкільних навчальних закладів 24271

3 Показники ефективності
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. Розрахунок 28800
діто-дні відвідування діто/дні Розрахунок 3931902

4 Показники якості
рівень охоплення дітей дошкільною освітою % Розрахунок 51
кількість днів відвідування дні Розрахунок до кошторису на 2018 рік 162

0611010 Завдання 2. Покрашення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

1 Показники затрат

обсяг капітальних видатків тис. грн Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 
№2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"

880,515

придбання побутової техніки та іншою обладнання довгострокового користування тис. грн. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 880,515

2 Показники продукту

кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування од. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 63

3 Показники ефективності
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки та іншого обладнання 
довгострокового користування

тис. грн. Розрахунок 13,976

4 Показники якості
відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до 
запланованого обсягу видатків

% Розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм тис грн
Код

Найменування джерел 
надходжень

к п к в

Касові видатки станом на 01 січня звітнього 
періоду

План видатків звітнього періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту Пояснення, шо 
характеризуют 

ь джерела 
фінансуваннязагальний фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 --------------------------- 2---------------- 3 4 5 6 8 9 10 п 12 і ?
- - - - - - - - - - - -

Начальник управління освіти і науки Т.П. Кріпак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Ю.В. Назарова



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради 
Наказ
фінансового управління виконкому Криворізької міської ради
від Л І  СМ . №№ Л>А ||ЛЬ

1. 0610000
(КПКВК МБ) 

2. 0611000
(КПКВК МБ)

3. 0611020

(КПКВК МБ)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0^21 Надання загальнолї середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, у тому числі: 1 100 069,871 тис. гри.
загальний фонд 1 055 136,569 тис. грн.
спеціальний фонд 44 933,302 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)
Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-У11І), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21 05 1997 №280/97-ВР), (зі змінами), "Про освіту" (Закон від 05 09.2017 №2145-VIII), (зі 
змінами), "Про дошкільну освіту" (Закон від 11.07.2001 №2628-111), (зі змінами), "Про охорону дитинства" (Закон від 26 04 2001 №2402-111), (зі змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік", від 24.12.2015 №48 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки" (зі змінами), від 24.12.2015 №60 
"Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки" (зі змінами)

6.

7.

8.

9. Перелік регіональних (міських) цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
тис, грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки 0611020 42 111,464 8 886,878 50 998,342

Програма розвитку системи цивільного захисту в м Кривому Розі на 2016 - 2020 роки 0611020 1 097,812 0,000 1 097,812

Мета бюджетної прої рами:
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
- -

Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
і ' з 5 ------------------------------Б------------------------------ --------------- 7---------------

і 0611020 0921 Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітніми навчальними закладами 1 054 108,891 34 992,015 1 089 100,906

2 0611020 0921 Завдання 2. Покращення матеріально-технічної бази 
загальноосвітніх навчальних закладів 0,000 9 941,287 9 941,287

3 0611020 0921 Завдання 3. Забезпечення оздоровлення дітей пільгових 
категорій 1 027,678 0,000 1 027,678

Усього: 1 055 136,569 44 933,302 1 100 069,871



Результативні поки пінки бюджетної нрої рами у розрізі підпрограм і завдань

№ і/п МІМІК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
____1____ з з 5

0611020 Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
1 Показники затрат

обсяг поточних видатків тис. грн. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 1 089 100,906

кількість закладів (за ступенями шкіл): од.
Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік

131

кількість закладів І ступеня од. Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 
навчальний оік 5

кількість закладів І-1І ступеня од. Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 
навчальний рік 16

кількість закладів І-ІІІ ступеня од. Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 
навчальний рік 110

кількість класів (за ступенями шкіл): од. Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 
навчальний рік 2405

кількість закладів І ступеня од. Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 
навчальний рік 26

кількість закладів І-ІІ ступеня од. Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 
навчальний рік 142

кількість закладів І-ІІІ ступеня од. Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 
навчальний рік 2237

кількіть ставок педагогічного персоналу та віднесених до них од. Звітність установ 6224,683
кількіть штатних одиниць інших працівників од. Звітність установ 3276,960
всього-кількіть ставок (штатних одиниць) од. Звітність установ 9501,643

2 Показники продукту

кількість учнів осіб Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 
навчальний рік 63098

3 Показники ефективності
середні витрати на одного учня грн. Розрахунок 17 260
діто-дні відвідування діто/дні Розрахунок 9464700

4 Показники якості
кількість днів відвідування дні Розрахунок до кошторису на 2018 рік 150

0611020 Завдання 2. Покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів
і Показники затрат

обсяг капітальних видатків тис. грн. Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 
№2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" 9 941,287

придбання комп'ютерної техніки для комп'ютерних класів тис. грн. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 782,842
придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування тис. грн. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 2 163,721
капітальні ремонти та виготовлення проектно-кошторисної документації тис. грн. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 6 994,724

2 Показники продукту
кількість придбаних комп'ютерних класів од. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 3

кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування од. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 115

кількість проведених капітальних ремонтів од. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 9
3 Показники ефективності

середні витрати на придбання одного комп'ютерного класу тис. грн. Розрахунок 260,947
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки та іншого обладнання 
довгострокового користування тис. грн. Розрахунок 18,815

середні витрати на проведення капітальних ремонтів тис. грн. Розрахунок 777,192
4 Показники якості

відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до 
запланованого обсягу видатків % Розрахунок 100
відсоток обсягу коштів направлених на проведення капітальних ремонтів та виготовлення 
проектно-кошторисної документації до запланованого % Розрахунок 100

0611020 Завдання 3. Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій



№ з/п КІІкВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
і - 3 6
і Показники затрат

обсяг видатків на перевезення дітей пільгових категорій до оздоровчих таборів тис. грн. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 1 027,678
2 Показники продукту

середньорічна кількість дітей, які будуть перевезені до оздоровчих таборів осіб Розрахунок до кошторису на 2018 рік 1700
3 Показники ефективності

витрати на перевезення 1 дитини до оздоровчого табору грн. Розрахунок до кошторису на 2018 рік 605
4 Показники якості

відсоток дітей, які будуть перевезені до оздоровчих таборів % Розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код Найменування джерел 
надходжень к п к в

Касові видатки станом па 01 січня звітнього 
періоду План видатків звітнього періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що 

характеризують 
джерела 

фінансування
загальний фонд спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

6 7 X 9 10 її 12 із

- - - - - - - - - - - - -

Начальник управління освіти і науки Т.П. Кріпак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Ю.В. Назарова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради 
Наказ
фінансового управління виконкому Криворізької міської ради 

від СЧ №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0610000
(КПКВКМЬ)

2. 0611000
(КПКВКМЬ)

3. 0611030 0921
(КПКВКМЬ) (КФКВК)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, у тому числі: 735,533 тис. гри.
загальний фонд 735,533 тис. грн.
спеціальний фонд 0,000 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ,зі змінами та доповненнями)
Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами), "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145- 
VIII), (зі змінами), "Про дошкільну освіту" (Закон від 11 07.2001 №2628-111), (зі змінами), "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-111), (зі змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№  з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми
- - - -

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань ТИС, грн
№  з/п КПКВК КФКВК Піднрої рама/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 - з 5 5 -----------------7----------------
1 0611030 0921 Завдання 1. Забезпечити надання загальної середньої освіти 

працюючій молоді 735,533 0,000 735,533

Усього: 735,533 0,000 735,533

9. Перелік регіональних (міеькнх) цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми тис, грн.
Назва регіональної цільової програми та підпрограми кпквк Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

і
- - - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№  з/п кпквк Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 - з 3 і 5

0611030 Завдання 1. Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
1 Показники затрат

обсяг поточних видатків тис. грн. Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 
№2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"

735,533



№  з/п к п к в к Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
і і 3 Л Г>

кількість вечірніх шкіл (за І-ІІІ ступенем закладу) од.
Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік

і

кількість класів (за І-ІІІ ступенем закладу) од. Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 
навчальний рік

4

кількіть ставок педагогічних працівників та віднесених до них од. Звітність установ 5,6
2 Показники продукту

кількість учнів осіб
Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 

навчальний рік
100

3 Показники ефективності
діто-дні відвідування діто/дні Розрахунок 14000
витрати на одного учня грн. Розрахунок 7355

4 Показники якості
кількість днів відвідування Д Н І Розрахунок до кошторису на 2018 рік 140

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
тис, гри.

Код
Найменування

джерел
надходжень

к п к в

Касові видатки станом на 01 січня звітнього 
періоду

План видатків звітнього періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 5 9 10 п 12 13
- - - - - - - - - - - - -

Начальник управління освіти і науки Т.П. Кріпак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Ю.В. Назарова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради 
Наказ
фінансового управління виконкому Криворізької міської ради 

від ^

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0610000
(КПКВКМБ)

2. 0611000
(КІТКВК МБ)

3. 0611040
(КПКВКМБ)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних нризначень/бюджстних асигнувань, у тому числі: 53 862,184 тис. три.
загальний фонд 53 538,642 тис. гри.
спеціальний фонд 323,542 тис. гри.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06 1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ,зі змінами та доповненнями)
Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 № 2246-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами), "Про освіту" (Закон від 
05.09.2017 №2145-УІІІ), (зі змінами), "Про дошкільну освіту" (Закон від 11.07.2001 №2628-111), (зі змінами), "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-111), (зі змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік", від 24.12.2015 №48 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки" (зі 
змінами), від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки" (зі змінами)

6 . Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання освіти в заг альноосвітніх, санаторних школах- інтернатах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№  з/п к п к в к К Ф К ВК Назва підпрограми

- - - -

8 . Обсяг фінансування бюджетної прої рами у розрізі підпрограм та завдань
ТИС ГРН

№  з/п КПКВК К Ф К ВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 5 6 --------------- ?---------------

1 0611040 0922
Завдання І. Забезпечити надання належної освіти та 
відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, 
санаторних школах-інтернатах

53 538,642 262,890 53 801,532

2 0611040 0922
Завдання 2. Покращення матеріально-технічної бази 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх 
санаторних шкіл-інтернатів

0,000 60,652 60,652

Усього: 53 538,642 323,542 53 862,184



9. Перелік регіональних (міських) цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
ТИС. ГРН.

Н азва регіональної цільової програми та підпрограми к п к в к Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
і 2 3 5 Э

Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 
роки

0611040 91,552 60,652 152,204

Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 
2020 роки

0611040 297,496 0,000 297,496

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№  з/п КПКВК Н азва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6

0611040 Завдання 1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

1 Показники затрат

обсяг поточних видатків тис. грн. Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 
№2279 "Про міський бюджет на 2018 пік"

53 801,532

кількість закладів (за ступенями шкіл): од.
Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік

3

кількість закладів 1-11 ступеня од. Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 
навчальний рік

2

кількість закладів І-ІІІ ступеня од. Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 
навчальний рік

1

кількість класів (за ступенями шкіл) од. Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 
навчальний рік

58

кількість закладів І-І1 ступеня од. Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 
навчальний рік

48

кількість закладів 1-1ІІ ступеня од. Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 
навчальний рік

10

кількіть ставок педагогічного персоналу та віднесених до них од. Звітність установ 239,14
кількіть штатних одиниць інших працівників од. Звітність установ 218,26
всього-кількіть ставок (штатних одиниць) од. Звітність установ 457,40

2 Показники продукту

кількість учнів осіб Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 
навчальний пік

739

3 Показники ефективності
витрати на одного учня грн. Розрахунок 72803
діто-дні перебування вихованців діто/дні Розрахунок 118240

4 Показники якості
кількість днів відвідування дні Розрахунок до кошторису на 2018 рік 160

0611040 Завдання 2. Покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів
1 Показники затрат

обсяг капітальних видатків на придбання обладнання довгострокового користування тис. грн. Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 
№2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"

60,652

2 Показники продукту
кількість придбаного обладнання довгострокового користування од. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 4

3 Показники ефективності

середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування тис. грн. Розрахунок 15,163

4 Показники якості
відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до 
запланованого обсягу видатків

% Розрахунок 100



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм тис, грн
Код

Найменування 
джерел надходжень

к п к в

Касові видатки станом на 01 січня звітнього 
періоду

План видатків звітнього періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що 
характеризуют 

ь джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальнії 
й фонд

разом
загальний

фонд
спеціальнії 

й фонд
разом загальний фонд спеціальний фонд разом

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

Начальник управління освіти  і науки

ПОГОДЖ ЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Т.П. Кріпак

Ю.В. Назарова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради 
Наказ
фінансового управління виконкому Криворізької міської ради

від . ОД £СЧ Я>______ № ІДЪ____
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0610000
(КІІКВК МІ»)

2. 0611000
(КПКВК МБ)

3. 0611070

(КПКВК МБ)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0922 Надання загальної середньої освіти спсцільними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції
фізичного ( або) розумового розвитку

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4, Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, у тому числі:
загальний фонд 
спеціальний фонд

10 765,466 тис. грн.
10 765,466 тис. грн. 

0,000 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)
Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні” (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами), "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 
№2145-УШ), (зі змінами), "Про дошкільну освіту" (Закон від 11.07.2001 №2628-111), (зі змінами), "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-111), (зі змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік", від 24.12.2015 №48 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки" (зі 
змінами), від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми:
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№  з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

- - - -

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис, грн.

№  з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 Ц 5 5 7

1 0611070 0922

Завдання 1. Забезпечення рівних можливостей 
отримання загальної середньої освіти та 
реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які 
потребують корекції фізичного та розумового 
розвитку з урахуванням нозології захворювання

10 765,466 0,000 10 765,466

Усього: 10 765,466 0,000 10 765,466



9. Перелік- регіональних (міських) цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
ТИ С - Г Р Н

Назва регіональної цільової програми та підпрограми к п к в к Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
і 3
- - - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№  з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 3 3 4 5 Б

0611070 Завдання 1. Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового 
розвитку з урахуванням нозології захворювання

1 Показники затрат

обсяг поточних видатків тис. грн. Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 
№2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"

10 765,466

кількість закладів од.
Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік

1

кількіть ставок педагогічного персоналу та віднесених до них од. Звітність установи 51,75

кількіть штатних одиниць інших працівників од. Звітність установи 45,80

всього-кількіть ставок (штатних одиниць) од. Звітність установи 97,55
2 Показники продукту

кількість дітей, вихованців осіб Розрахунок до кошторису на 2018 рік 123

кількість дітей пільгових категорій осіб Соціальний паспорт та Статистична звітність, форма 
ЗНЗ-І

69

3 Показники ефективності
витрати на одного вихованця грн. Розрахунок 87524
діто-дні перебування дітей в школі-інтернаті діто/дні Розрахунок 19926
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне 
приладдя на одного вихованця

грн. Розрахунок 2 800

середні витрати на харчування одного вихованця грн. Розрахунок 8 424
4 Показники якості

кількість днів відвідування дні Розрахунок до кошторису на 2018 рік 162

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
ТИС грн

Код
Найменування джерел 

надходжень
к п к в

Касові видатки етаном на 01 січня 
звітньої о періоду План видатків звітнього періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
Фонд

спеціальнії 
й фонд

разом загальни  
й фонд

спеціальний
Фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 3 4 5 6 X 9 10 11 12 13
- - - - - - - - - - - - -

Начальник управління освіти і науки Т.П. Кріпак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Ю.В. Назарова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради 
Наказ
фінансового управління виконкому Криворізької міської ради

від О Д . 1201 _____ № О А  ̂
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0610000
(КПКВК МБ)

2. 0611000
(КПКВК МБ)

3. 0611090 0960
(КПКВК МБ) (КФКВК)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, у тому числі: 108 149,200 тис. грн.
загальний фонд 107 140,463 тис. грн.
спеціальний фонд 1 008,737 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07 2010р. №2456-УІ,зі змінами та доповненнями)

Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами), "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII), 
(зі змінами), "Про дошкільну освіту" (Закон від 11 07 2001 №2628-111), (зі змінами), "Про охорону дитинства" (Закон від 26 04 2001 №2402-111), (зі змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік", від 24.12.2015 №48 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки" (зі змінами), від
24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м Кривому Розі на 2016-2020 роки" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми:
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання 

7 Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

JV« з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

- - - -

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань тис, грн.
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

і 2 ц 5

і 0611090 0960 Завдання 1. Надання рівних можливостей дівчатам та 
хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти 88 231,412 987,737 89219,149

2 0611090 0960 Завдання 2. Забезпечення оздоровлення дітей пільгових 
категорій 18 909,051 0,000 18 909,051

3 0611090 0960 Завдання 3. Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування 0,000 21,000 21,000

Усього: 107 140,463 1 008,737 108 149,200



9. Перелік регіональних (міських) цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
тис грн

Назва регіональної цільової програми та підпрограми кпквк Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
і і 5

Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки 0611090 19 446,968 21,000 19 467,968
Програма розвитку системи цивільного захисту в м Кривому Розі на 2016 - 2020 
роки 0611090 327,930 0,000 327,930

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№  з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 3 3 5 --------------------- 5---------------------

0611090 Завдання 1. Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
1 Показники затрат

обсяг поточних видатків тис. грн. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 89 219,149

кількість закладів од.
Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік

зо

кількіть ставок педагогічного персоналу та віднесених до них од. Звітність установ 694,27
кількіть штатних одиниць інших працівників од. Звітність установ 374,85
всього-кількіть ставок (штатних одиниць) од. Звітність установ 1069,12

2 Показники продукту
кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т ч за напрямами діяльності 
гуртків: осіб Статистична звітність, форма №1-П3 21182

науково-технічні гуртки осіб Статистична звітність, форма №1-П3 4170
еколого-натуралістичні гуртки осіб Статистична звітність, форма №1-П3 893
туристично-краєзнавчі гуртки осіб Статистична звітність, форма №1-П3 2269
фізкультурно-спортивні або спортивні гуртки осіб Статистична звітність, форма №1-П3 1389
художньо-естетичні гуртки осіб Статистична звітність, форма №1-П3 9494
дослідницько-експериментальні гуртки осіб Статистична звітність, форма №1-П3 68
оздоровчі гуртки осіб Статистична звітність, форма №1-П3 89
гуртки ішших напрямів осіб Статистична звітність, форма №1-П3 2810

кількість гуртків за напрямами діяльності: од. Статистична звітність, форма №1-П3 1542
науково-технічні гуртки од. Статистична звітність, форма №1-П3 318
еколого-натуралістичні гуртки од. Статистична звітність, форма №1-П3 70
туристично-краєзнавчі гуртки од. Статистична звітність, форма №1-П3 145
фізкультурно-спортивні або спортивні гуртки од. Статистична звітність, форма №1-П3 98
художньо-естетичні гуртки од. Статистична звітність, форма №1-П3 677
дослідницько-експериментальні гуртки од. Статистична звітність, форма №1-П3 5
оздоровчі гуртки од. Статистична звітність, форма №1-П3 6
гуртки ішших напрямів од. Статистична звітність, форма №1-П3 223

3 Показники ефективності
середні витрати на 1 дитину, у т.ч. за напрямами діяльності гуртків грн. Розрахунок 4212

4 Показники якості
відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків % Розрахунок 34

0611090 Завдання 2. Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій
1 Показники затрат

обсяг поточних видатків тис. грн. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 18 909,051

кількість закладів од.
Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік

2

кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них од. Звітність установ 2
кількіть штатних одиниць інших працівників од. Звітність установ 45,47
всього-кількіть ставок (штатних одиниць) од. Звітність установ 47,47



2 Показники продукту
кількість дітей, які будуть оздоровилені осіб Розрахунки до кошторису на 2018 рік 3100

3 Показники ефективності
витрати на 1 дитину, яка оздоровилась грн Розрахунок 6100

4 Показники якості
відсоток дітей, які будуть оздоровлені % Розрахунок 100

Завдання 3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Показники затрат

обсяг капітальних видатків на придбання предметів довгострокового користування тис. грн Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 
№2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" 21,000

2 Показники продукту
кількість придбаного обладнання довгострокового користування од. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 2,000

3 Показники ефективності
середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування тис. грн Розрахунок 10,500

4 Показники якості
відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до 
запланованого обсягу видатків % Розрахунок 100

П. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм тис грн
Код Найменування джерел 

надходжень
к п к в

Касові видатки станом на 01 січня 
звітиього періоду

План видатків звіти ього періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
4 5 6 7 8 9 10 її 12 13

- - - - - - - - - - - - -

Начальник управління освіти і науки Т.П. Кріпак

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління Ю.В. Назарова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради 
Наказ
фінансового управління виконкому Криворізької міської ради 

від Л і С М .  £ 0 - \ д >  №  Ь З  | А 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0610000 > правління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

2 .
(КПКВК МБ) 

0611000
(найменування головного розпорядника)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетннх асигнувань, у тому числі: 10 891,972 тис. гри
загальний фонд 10 891,972 тис. гри.
спеціальний фонд 0,000 тис. грн

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ,зі змінами та доповненнями)
Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік", від 24.12.2015 №48 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки" (зі 
змінами)

6. М ета бюджетної програми:

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№  з/н КПКВК К Ф К ВК Назва підпрограми
- - - -

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм за  завдань

№  з/п КПКВК К Ф К ВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд С пеціальний фонд
ТИС. ГОН.

Разом
1 3 5 5 --------------------7-------------------

1 0611150 0990 Завдання 1. Забезпечити належну методичну роботу в 
установах освіти 10 891,972 0,000 10 891,972

Усього: 10 891,972 0,000 10 891,972

9. Перелік регіональних (міських) цільових програм, які виконуються у складі бюджетної її рої рами

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд
тис. грн.

Разом
І 2 3 3

Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 
роки 0611150 1,141 0,000 1,141



10. Результативні показники бюджетної прої рами у розрізі підпрограм і завдань

№  з/п к п к в к Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 5 5 6

0611150 Завдання 1. Забезпеч н і й належну методичну роботу в установах освіти
1 Показники затрат

обсяг поточних видатків тис. гри. Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 
№2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"

10 891,972

кількість закладів од.
Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 пік

1

кількіть ставок педагогічного персоналу та віднесених до них од. Звітність установ 72,50

кількіть штатних одиниць робітників од. Звітність установ 12,25

всього-кількіть ставок (штатних одиниць) од. Звітність установ 84,75

2 Показники продукту
кількість заходів од. Розрахунок 3158
кількість дітей, які беруть участь у проведених заходах дітей Розрахунок 75247

3 Показники ефективності
кількість дітей, які присутні на одному заході дітей Розрахунок 24

4 Показники якості

відсоток дітей охоплених проведеними заходами % Розрахунок 86

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
тис. гри.

Код
Найменування 

джерел надходжень
к п к в

Касові видатки станом на 01 січня 
звітиього періоду

План видатків звіти ього періоду 11[іо і  п о з  в и д а т к і в  д о  к і н ц я  р е а л і з а ц і ї  і н в е с т и ц і й н о г о  п р о е к т у
Пояснення,

що
характеризую  

ть джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальн ий 
фонд

разом
загальнії й 

фонд
спеціальн н й 

фонд
разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 ' 6 7 X 9 10 11 12 13
- - - - - - - - - - - - -

Начальник управління освіти  і науки Т.П. Кріпак

ПОГОДЖ ЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

і

Ю.В. Назарова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради 
Наказ
фінансового управління виконкому Криворізької міської ради

в,д Ь У С А .

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0610000
(КПКВК МБ)

2. 0611000
(КПКВК МБ)

3. 0611160 0990
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних прнзначснь/бюджетних асигнувань, у тому числі: 
загальний фонд
спеціальний фонд

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

80 501,878 тис. грн.
72 410,533 тис. грн. 

8 091,345 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-У1,зі змінами та доповненнями)
Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" 
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мста бюджетної програми:

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти, організацій та проведення програм і заходів у сфері освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№  з/п КПКВК К Ф К ВК Назва підпрограми

1 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
тис, грн.

№  з/п КПКВК К Ф К ВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 5 5--------------------------------- 7

0611161 0990 Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти 34 738,528 285,845 35 024,373

1 0611161 0990

Завдання 1. Забезпечити складання і надання 
кошторисної, звітної, фінансової документації, 
фінансування установ освіти згідно з затвердженими 
кошторисами

27 476,784 94,329 27 571,113

2 0611161 0990 Завдання 2. Забезпечити надання якісних послуг з 
централізованого господарського обслуговування

4 350,317 74,320 4 424,637



3 0 6 Ш 6 1 0990
Завдання 3. Забезпечення проведення первинної 
професійної орієнтації учнів у навчально- 
виробничих комбінатах

2 911.427 117,196 3 028,623

0611162 0990 Підпрограма 2. Інші програми та заходи у сфері 
освіти

37 672,005 7 805,500 45 477,505

1 0611162 0990
Завдання 1. Забезпечити надання допомоги дітям- 
сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 років

331,230 0,000 331,230

2 0611162 0990
Завдання 2. Централізоване забезпечення 
покращення матеріально-технічної бази закладів 
освіти міста

37 340,775 7 805,500 45 146,275

Усього: 72 410,533 8 091,345 80 501,878

9. Перелік регіональних (міських) цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми ТИС, грн
Н азва регіональної цільової програми та підпрограми к п к в к Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

і 2 3 '

Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки 0611161 12,282 0,000 12,282

Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки 0611162 1 046,370 7 805,500 8 851,870

Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2020 
роки

0611162 1 316,100 0,000 1 316,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№  з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 3 5 6

0611161 Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0611161 Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

1 Показники затрат

обсяг поточних видатків тис. грн. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 27 571,113

кількість закладів од.
Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік

7

кількіть штатних одиниць спеціалістів од. Звітність установ 326,25

кількіть штатних одиниць робітників од. Звітність установ 14,75

всього-кількіть ставок (штатних одиниць) од. Звітність установ 341,00

2 Показники продукту

кількість закладів що обслуговується централізованими бухгалтеріями заклади Звітність установ 317

кількість закладів, які обслуговує одна централізована бухгалтерія заклади Розрахунок 45

3 Показники ефективності

кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця закл. Розрахунок 1

0611161 Завдання 2. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

1 Показники затрат
обсяг поточних видатків тис. грн. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 4 424,637



№  і/г і к п к в к Н азва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 з 4 5 її

кількість груп централізованого господарського обслуговування од.
Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік

7

кількіть штатних одиниць спеціалістів од. Звітність установ 48,00
кількіть штатних одиниць робітників од. Звітність установ 15,75
всього-кількіть ставок (штатних одиниць) од. Звітність установ 63,75

2 Показники продукту
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого 
господарського обслуговування

осіб Річна звітність на 01 01.2018 рік 324

3 Показники ефективності

кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця закл. Розрахунок 5

0611161 Завдання 3. Забезпечення проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах

1 Показники затрат

обсяг поточних видатків тис. грн. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 3 028,623

кількість закладів од.
Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 пік

1

кількіть ставок педагогічного персоналу та віднесених до них од. Звітність установ 16,32
кількіть штатних одиниць інших працівників од. Звітність установ 20,00
всього-кількіть ставок (штатних одиниць) од. Звітність установ 36,32

2 Показники продукту

кількість дітей, які отримують первинну професійну орієнтацію у навчально- 
виробничих комбінатах осіб

Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 
установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 

областей та міста Києва за 2017 рік
648

3 Показники ефективності
витрати на одну дитину, яка отримує освіту в інших закладах освіти міста грн. Розрахунок 4674

0611162 Підпрограма 2. Інші програми та заходи у сфері освіти

0611162 Завдання 1. Забезпечиш надання допомоги дітям-енротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

1 Показники затрат

обсяг поточних видатків тис. грн. Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 
№2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"

331,230

2 Показники продукту

кількість одержувачів допомоги осіб Розрахунок до кошторису на 2018 рік 183

3 Показники ефективності

середній розмір допомоги грн. Розрахунок до кошторису на 2018 рік 1810

0611162 Завдання 2. Централізоване забезпечення покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста

1 Показники затрат

обсяг поточних та капітальних видатків тис. грн. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 45 146,275
придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового 
користування

тис.грн Розрахунки до кошторису на 2018 рік 237,000

проведення капітальних ремонтів та виготовлення проектно-кошторисної 
документації

тис.грн. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 7 568,500

проведення поточних послуг та придбання предметів, матеріалів, обладнання та 
інвентарю

тис. грн Розрахунки до кошторису на 2018 рік 37 340,775

2 Показники продукту



№  з/п КПКВК Н азва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

---------5--------- 3 -----------------5 5 6
кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового 
користування

од. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 14

кількість проведених капітальних ремонтів заклади Розрахунки до кошторису на 2018 рік 13

3 Показники ефективності
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки та іншого обладнання 
довгострокового користування

тис. грн. Розрахунок 16,929

середні витрати на проведення одного капітального ремонту тис. грн. Розрахунок 582,192

4 Показники якості
відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до 
запланованого обсягу видатків

% Розрахунок 100

відсоток обсягу коштів направлених на проведення капітальних ремонтів до 
запланованого

% Розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
тис. грн.

Код
Найменування джерел 

надходжень
к п к в

Касові видатки станом на 01 січня 
звітиього періоду

План видатків звітнього періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що 
характеризуют 

ь джерела 
фінансування

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
- - - - - - - - - - -

Начальник управління освіти  і науки Т.П. Кріпак

ПОГОДЖ ЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Ю.В. Назарова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради 

Наказ

фінансового управління виконкому Криворізької міської ради 

від

1. 0610000

2.
(КЛКВК МБ) 

0611000
(КПКВК МБ)

3. 0613140
(КПКВК МБ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

_________________________________________________________ Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраджали внаслідок Чорнобильскої
______________________________________________________________________________________ катастрофи) ___________________________________________________________________________
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, у тому числі: 19,360 тис. грн.
загальний фонд 19,360 тис. грн.
спеціальний фонд 0,000 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)

Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами)
Наказ Міністерства соціальної політики Україна від 18.01.2017 №57 "Про затвердження Типового Переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та 
дітей"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Рішення Криворізької міської ради від 20 12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік", від 24.12.2015 №48 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки" (зі змінами)

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

№  з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
- - - -

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань т и с , грн
.V« з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 і- ' 3 5 Б /

1 0613140 0104
Завдання 1. Організація та забезпечення оздоровлення та 
відпочингу дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки

19,360 0,000 19,360

Усього: 19,360 0,000 19,360

9. Перелік регіональних (міських) цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
тис, грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
' з э

Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки 0613140 19,360 0,000 19,360



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№  з/п к п к в к Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 —  з 4 3 6

0613140 Завдання 1. Організація та забезпечення оздоровлення та відпочннгу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
Показники затрат

обсяг поточних видатків тис. грн.
Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 

№2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"
19,360

1 Показники продукти
кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб осіб Розрахунок до кошторису на 2018 рік 44

2 Показники ефективності
середні витрати на оздоровлення однієї дитини грн. Розрахунок до кошторису на 2018 рік 440,00

3 Показники якості
відсоток дітей,охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком % Розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
тис. гри.

Код
Найменування джерел 

надходжень
к п к в

Касові видатки станом на 01 січня 
звітнього періоду

План видатків звітнього періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 

проекту
Пояснення, що 

характеризують 
джерела 

фінансування
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
епеціальни 

й фонд
разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 1 1 12 ІЗ
- - - - - - - - - - - -

Начальник управління освіти і науки Т.П. Кріпак

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління Ю.В. Назарова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Накаі Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради 
Наказ
фінансового управління виконкому Криворізької міської ради

від Ъ\ • сІ0А?5№  ̂А * 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0610000
(КІІКВК МБ) 

2. 0611000
(КПКВК МБ)

3. 0615030
(КІІКВК МБ)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

_______________________________________________________________ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, у тому числі: 70 564,483 тис. гри.
загальний фонд 67 588,777 тис. грн.
спеціальний фонд 2 975,706 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ,зі змінами та доповненнями)
Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами)
Спільний наказ міністерства юстнцій України та міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік", від 24.12.2015 №50 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту' в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки" (зі 
змінами)

6 . М ета бюджетної програми:
Забезпечення створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, 
Підготовки спортсменів для резервного спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№  з/н КПКВК К Ф К ВК Назва підпрограми
1 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
тис, грн.

№  з/п КПКВК К Ф К ВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 1 3 ц 5 6 -------------------------------7------------------------------

0615031 0810
Підпрограма 1 . Утримання та навчально- 
тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл

67 588,777 2 975,706 70 564,483

1 0615031 0810
Завдання 1 . Підготовка спортивного резерву та 
підвищення рівня фізичної підготовленості дітей 
дитячо-юнацькими спортивними школами

67 588,777 2 460,456 70 049,233

2 0615031 0810 Завдання 2. Покращення матеріально-технічної 
бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0,000 515,250 515,250

Усього: 67 588,777 2 975,706 70 564,483



9. Перелік регіональних (міських) цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
тис. гри

Н азва регіональної цільової її рої рами та підпрограми к п к в к Загальний фонд Спеціальний фонд Разом----------------------------------- , 2
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2016 - 
2020 роки

0615031 0,000 515,250 515,250

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№  з/п КПКВК Н азва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
------- 3------- ------------------------------------------------ 3------------------------------------- ; 4 5 в

1015031 Підпрограма 1. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

1 Показники затрат

обсяг поточних видатків тис. грн.
Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 

№2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"
70 049,233

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл од. Звітність установ 10

кількість штатних працівників од. Додаток 1Ф до зведеного бюджету на 2018 рік 665,610

у тому числі тренерів осіб Додаток 1Ф до зведеного бюджету на 2018 рік 261,330

обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях грн. Кошторис установ на 2018 рік 1 426 749

2 Показники продукту
кількість учнів у ДЮСШ осіб Річна звітність на 01.01.2018 рік 6022
середня кількість учнів, що візьмуть участь у регіональних спортивних 
змаганнях

осіб ф. 5 ФК "Звіт ДЮСШ" 4288

3 Показники ефективності

Середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника грн. Розрахунок 105 241

середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ грн. Розрахунок 4 659
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на 
одного учня

грн. Розрахунок 11 632

середні витрати на забезпечення участі одного учні ДЮСШ у регіональних 
змаганнях

грн. Розрахунок 333

4 Показники якості
середня кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних 
спортивних змаганнях

осіб Звітність установ 3022

середня кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту/ кандидатів у 
майстри спорту України

осіб Звітність установ 135

1015031 Завдання 2. Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл
1 Показники затрат

обсяг капітальних видатків тис.грн.
Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 

№2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"
515,250

обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування тис. грн. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 315,250

проведення термінових капітальних ремонтів та віготовлення проектно- 
кошторисної документації

тис.грн. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 200,000

2 Показники продукту

кількість придбаного обладнання довгострокового користування од. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 4

кількість проведених капітальних ремонтів у ДЮСШ од. Розрахунки до кошторису на 2018 рік 1

3 Показники ефективності
середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового 
користування

тис. грн. Розрахунок 78,813

середні витрати на проведення капітальних ремонтів та виготовлення 
проектно-кошторисної документації у ДЮСШ

тис. грн. Розрахунок 200,000



№  з/п к п к в к Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 ц 5 -------------------------------5------------------------------

4 Показники якості
відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування 
до запланованого обсягу видатків

% Розрахунок 100

відсоток обсягу коштів направлених на проведення капітальних ремонтів до 
запланованого

% Розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних п р о с т ів  у розрізі підпрограм
ТИС. грн.

Код
Найменування 

джерел надходжень
к п к в

Касові видатки станом на 01 січня 
звітнього періоду План видатків звітнього періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що 

характеризують 
джерела 

фінансування
загальний

фонд
спеціальн 

ий фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний фонд спеціальний фонд разом

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

Начальник управління освіти  і науки Т.П. Кріпак

ПОГОДЖ ЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Ю.В. Назарова
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