
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ М іністерства фінансів України 

26.08.2014 р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом департаменту освіти і науки КОДА від ^Л.2017р. № ̂ 7
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказом Департаменту фінансів КОДА від ^ ?-^ .2 0 1 7 р . №
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

______10_____  Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

_____ 1Ш_____  Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

З 1011190 ________________  Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 'і 1947,30 тис. гривень.
у тому числі загального фонду - ^ 1947,30 тис. гривень,

у тому числі спеціального фонду - \ 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансовову звітність в Україні"
Постанова КМУ від 26.01.2011 №59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи"

Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання проведення експеременту по затвердженню програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської обласної ради від 26.12.2016 №242-11-УІІ "Про обласний бюджет Київської області на 2017 рік"



6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за ведення бухгалтерської о обліку та 
звітності

№з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної п зо грами 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 1011190

Ведення бухгалтерського обліку фінансового- 
господарської діяльності, складання фінансової 
та бюджетної звітності, забезпечення контролю 
за наявністю і рухом майна використання 
фінансових і матеріальних (нематеріальних) 
ресурсів відповідно до затверджених 
нормативів і кошторисів.

1947,3 0 1947,3

Усього
1947,3 0 1947,3

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний Спеціальний фонд Разом

Регіональна цільова програма 0,0
Підпрограма 0,0

Усього 0,0 0,0 0,0

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми і завдань

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

показника
1 2 3 4 5 6

Ведення бухгалтерського обліку фінансового-господарської діяльності, складання фінансової та бюджетної звітності, забезпечення 
контролю за наявністю і рухом майна використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених 
нормативів і кошторисів.

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1 1011190 кількість бухгалтерських служб од. статистична звітність
1

10.



2 1011190 середньорічна кількість ставок педагогічного 
персоналу

од. статистична звітність 0

3 1011190
середньорічна кількість штатних одиниць 

адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до 
педагогічного персоналу

од. статистична звітність 0

4 1011190 середньорічна кількість штатних одиниць 
спеціалістів

од. статистична звітність 13

5 1011190 середньорічна кількість штатних одиниць 
робітників

од. статистична звітність 0

6 1011190 всього-середньорічна кількість ставок (штатних 
одиниць)

од. статистична звітність 13

7 1011190
Кредиторська заборгованість, зареєстрована в 

органах ДКСУ станом на 01. січня 2017р (загальний 
фонд)

тис. грн. фінансова та 
бухгалтерська звітність 0

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1 1011190
кількість закладів, які обслуговують бухгалтерські 

служби од. фінансова та 
бухгалтерська звітність 47

2 1011190 кількість особових рахунків од. фінансова та 
бухгалтерська звітність

14

3 1011190
кількість складених звітів працівниками 

бухгалтерських служб од. фінансова та 
бухгалтерська звітність 75

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

1 1011190 кількість установ, які обслуговує один працівник од. статистична звітність 2,38

2 1011190 кількість складених звітів на одного працівника од. статистична звітність 4,69

3 1011190
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 

працівник од. статистична звітність 0,88



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

Код
Найменування

джерел
надходжень

КПКВК

Касові видатки станом 
на 01 січня звітного 

періоду
План звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту Пояснення,
що

характеризую 
ть джерела 

фінансування

загальн
ий

фонд

спеціал
ьний
фонд

разом загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний фонд

спеціал
ьний
фонд

разом

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

Надходження 
із бюджету

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

Усього

Дректор департаменту Київської обласної 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
В.о. директора департаменту фінансів 
Київської обласної державної 
адміністрації

В.Б. Рогова

О.М. Петренко
(підпис)


