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У К Р А Ї Н А

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління освіти 
Хмільницької міської ради

Ф інансове управління 
Х мільницької міської ради

Н А К А З

. 1 & ■ 2017 року м. Хмільник №

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм головному 
розпоряднику коштів управлінню 
освіти Хмільницької міської ради 
на 2017 рік

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з 
наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами та 
доповненнями), відповідно до рішення 45 сесії міської ради 7 скликання від 
08.12.2017р. № 1258 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 
скликання від 22.12.2016 року № 643 «Про бюджет міста Хмільника на 2017 рік» 
(зі змінами)», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю 
ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання 
бюджетних коштів:

НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорта бюджетних програм головному розпоряднику коштів 

управлінню освіти Хмільницької міської ради на 2017 рік по КПКВ згідно 
додатку, що додається.

Начальник Начальник



Додаток №1 до спільного наказу
за№ Щ .№
відА>.ца017р.
по управлінню освіти і фінансовому 
управлінню Хмільницької міської ради

Список паспортів програм на 2017 рік

Код
функціональної
класифікації
видатків

Код
програмної
класифікації
видатків

Найменування бюджетної 
програми

0960 10 1 1090 Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи 
із позашкільної роботи з дітьми

0990 10 1 1190 Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26. 08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління освіти
№ /за /д? яї. /я. ло/?
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№ ЄЯ - І /  /£• ЯЛ?/?
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 
(КПКВК МБ)

Управління освіти Хмільницької міської ради 
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 
(КПКВК МБ)

Управління освіти Хмільницької міської ради 
(найменування відповідального виконавця)

3. 1011090
(КПКВК МБ)

0960 Надання позашкільної освіти позашкільними зкладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  1186,520 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  1081,520 тис. гривень та 
спеціального фонду -  105,000тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060- XII зі змінами та доповненнями;
Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841 - III зі змінами та доповненнями;



Міська Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки(зі змінами), затверджена рішенням З 
сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015року №30

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р за №643 "Про бюджет міста Хмільника на 
2017р." в т.ч.

Рішення 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р за № 1258

6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 
м.Хмільника

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КПКВК 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
1011090 0960 Завдання

1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в 
умовах позашкільної освіти 1081,520 105,000 1186,520

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Міська Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки (зі змінами) 1011090 105,000 ,105,000
Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього 105,000 105,000



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

кпквк Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення
показника

1 2 3 4 5 6

1011090
Завдання Забезпечити залучення та надання 
належних умов виховання дітей в умовах 
позашкільної освіти

1 затрат
кількість закладів одиниць Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р. 1
середньорічна кількість штатних одиниць шт.одиниць Планові дані по мережі на 2017р 13,78
в т.ч. керівників гуртків шт.одиниць Планові дані по мережі на 2017р 7,78

2 продукту
кількість дітей в ЗОНІ міста осіб Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р. 2901
кількість дітей охоплених позашкільною освітою осіб Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р. 489
ефективності
кількість дітей на 1 педагога осіб Розрахункові показники 62

4 якості
% учнів, охоплених позашкільною освітою % Розрахунок 17

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 1 
січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Прогноз до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
Пояснення, що 

характе- 
ризують 
джерела 

фінансування
загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1011090

Реконструкціябудівля ЦДЮТ 
по вул. Літописна,5 
(Червоного козацтва,26) в 
м.Хмільнику Вінницької обл. 
(з виготовленням ПКД та



проведенням її експертизи)
Надходження із бюджету 30,0 30,0
Інші джерела фінансування 
(за видами) X X X

. . .

Інвестиційний проект 2

Усього 30,0 30,0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бю дж ету вказується лише у  випадку, коли бю джетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бю джеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти 
Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління 
Хмільницької міської ради

Г.І. Коведа 
(ініціали та прізвище)

Т.П.Тищенко 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26. 08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління освіти
№ /ЗХ £ 2 ,  / Я .  ¥

(найменуванні головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
№  - Я) 6* сІЯ. / £ -  2-0/?.

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Е 1000000 
(КПКВК МБ)

Управління освіти Хмільницької міської ради 
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 
(КПКВК МБ)

Управління освіти Хмільницької міської ради 
(найменування відповідального виконавця)

3. 1011190 0990
(КПКВК МБ) (КФКВК)1

Централізоване ведення бухгалтерського обліку 
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  1061,443 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  1061,443тис'. гривень та 
спеціального фонду -  тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України
Положення про централізовану бухгалтерію управління освіти Хмільницької міської ради,затверджене 

рішенням виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 27.09.2012 №405.



"Про бюджет міста Хмільника наРішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р за №643 
2017р.", в т.ч.

Рішення 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р за № 1258

6. Мета бюджетної програми Забезпечення якісного ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів 
освіти, складання звітності, здійснення контролю за правильним та економічним витрачанням коштів відповідно до їх цільового 
призначення

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

№ з/п КПКВК 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
Завдання

1 1011190 0990 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, 
фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами 1061.443 1061,443

Усього 1061,443 1061,443

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5
Державна/регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
. . .

Усього



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Показники Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1011190

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

1 затрат
середньорічна кількість штатних одиниць шт. од. Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р. 12

2 продукту
річний обсяг бюджетних призначень тис.грн. Кошторис на 2017 рік, затверджений 

05.01.2017р.(зі змінами) 61090,039

кількість установ, що обслуговує централізована 
бухгалтерія од. Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р. 12

ефективності
обсяг бюджетних асигнувань на 1 працівника 
централізованої бухгалтерії тис.грн. Розрахунок 5090,837

кількість установ на 1 працівника 
централізованої бухгалтерії од. Розрахунок 1

4 якості
забезпечення ведення бухгалтерського обліку по 
підвідомчим установам % 100

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

Код
Найменування

джерел
надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 1 
січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Прогноз до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

Пояснення, гцо 
характеризують 

джерела 
фінансування



1 2 'У 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний 
проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

Інвестиційний 
проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бю дж ету вказується лише у випадку, коли бю джетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бю джеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти 
Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління 
Хмільницької міської ради

Г.І. Коведа 
(ініціали та прізвище)

Т.П.Тищенко 
(ініціали та прізвище) '


