
1.  ( 0600000 )

(код)

2.  ( 0610000 )

(код)

3.  ( 0611161 )  ( 0990 )

(код) (КФКВК)

№

з/п

№

з/п
1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 2 154 646

0 2 154 646

Забезпечення фінансування закладів освіти та культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

2 3

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 2 154 646

Усього 2 154 646

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456/VI, закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-19,  закон України "Про державний бюджет 

України на 2019 рік" від 23.11.2018 р. №2629/VІІІ, рішення сесії міської ради "Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 року №17-15, рішення сесії міської 

ради від 01.03.2019 року № 19-1

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

(найменування головного розпорядника )

Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2 154 646 гривень , у тому числі загального фонду – 2 154 646 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

№ 27-ОД від 12.03.2019 року

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради

(найменування головного розпорядника



гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 1,00

од. 0,00 1,00

2

од. 0,00 25,00

3

од. 0,00 25,00

(підпис)

(підпис)

12.03.2019 року

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова В. І. Тірон

(ініціали/ініціал, прізвище)

кількість установ, які обслуговує один працівник
бухгалтерські звіти, штатні 

розписи
25,00

Начальник відділу освіти,культури,молоді та спорту 
А. П. Могилка

кількість закладів, які обслуговують підрозділи
бухгалтерські звіти, штатні 

розписи
25,00

ефективності

кількість централізованих бухгалтерій
бухгалтерські звіти, штатні 

розписи
1,00

продукту

затрат

кількість груп централізованого господарського обслуговування
бухгалтерські звіти, штатні 

розписи
1,00

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього


