
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мішстсрстт' і фінансів України 

26 08.2014 р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом департаменту освіти і науки КОДА відґїї-'£-г' 2017р. №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказом Департаменту фінансів КОДА від 2017р. №  о£3______
(найменування місцевого фінансового органу)

10
(КПКВК МБ)

101
(КПКВК МБ

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації___________
(найменування головного розпорядника) 

Департамент освіти і науки Київсько? обласної державної адміністрації________________
(найменування відповідального виконавця)

1011220
(КПКВК МБ) (КФКВК)

Забезпечення розвитку системи освіти, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти області

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-
у тому числі загального фонду - 

у тому числі спеціального фонду -

V 773,4 тис. гривень.
» 7 7 3 ,4  тис. гривень. 

0 ,0  тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 04.06.1991 "1144-ХІІ зі змінами та доповненнями;

Рішення сесії КОР від 07.06.2016 №127-05-УІІ "Про затвердження обласної Програми розвитку системи освіти Київської області на 2016-2018 роки"

Мета бюджетної 
програми:

Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов. Формування доступної та якісної системи освіти, 
що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості, потребам держави й області. Оснащення опорних та базових 
навчальних закладів сучасною матеріально-технічною базою.



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

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 1011220

Забезпечення розвитку системи освіти, модернізація 
матеріально-технічної бази закладів освіти області/ Створення 

належних умов для функціонування системи освіти області, шляхом 
модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти та 

запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний 
процес

773,4 0,0 773,4

Усього 773,4 0,0 773,4

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

Забезпечення розвитку системи освіти Київської області на 2016-2018 роки
/  Створення належних умов для функціонування системи освіти області, 

шляхом модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти та 
запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес

1011220 773,4 0,0 773,4

Усього 773,4 0,0 773,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограмі! і завдань

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

1 2 3 4 5 6

Створення належних умов для функціонування системи освіти області, шляхом модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти та запровадження новітніх
інформаційних технологій у навчальний процес

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1 1011220 Розрахунковий обсяг коштів на 2017 рік (обласний бюджет) тис. грн.
Програма розвитку системи 
освіти Київської області на 

2016-2018 роки
773,4



2 1011220
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ 

станом на 01 січня 2017 року
тис.грн звітність установ 0,00

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИ

1 1011220 Кількічть учнів які стали переможцями III та IV етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад

чол
Програма розвитку системи 
освіти Київської області на 

2016-2018 роки
44 ?

2 1011220 кількість вчителів які підготували призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад

чол
Програма розвитку системи 
освіти Київської області на 

2016-2018 роки
90

3 1011220
Планова кількість обдарованих учнів Київської області які візьмуть участь у 

всеукраїнських інтелектуальних зібраннях (літні профільні школи)
чол

Програма розвитку системи 
освіти Київської області на 

2016-2018 роки
540 ,

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

1 1011220 середні витрати для виплати одного вчителя грн. статистична звітність 2400,00

2 1011220 середні витрати для виплати одного учня грн. статистична звітність 720,00

4 1011220 середні витрати на 1 обдарованого учня при проведення профільних змін грн. статистична звітність 1111,00

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

1 1011220
Плановий відсоток виконання у 2017 році Програми розвитку системи освіти 

Київської області на 2016-2018 роки
% статистична звітність 22,3



. 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 ____________________________________В.Б. Рогова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів 
Київської обласної державної
адміністрації 1 О.М. Петренко

(підпис)


