ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів
України від 30.09.2016р. №860)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління освіти Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 10.02.2017 року № 27-од
Наказ фінансового управління Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.02.2017 року№ 7-о
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ)

Управління освіти Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2.

Управління освіти Коломийської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

1010000

(КПКВК МБ)

3. 1011220____
0990
Інші освітні програми
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500000 гривень, у тому числі загального фонду - 500000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України , Бюджетний кодекс України , Указ президента України «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.2005р. №1013/2005, Наказ МФУ від 26. 08.2014 р.№836 « Про деякі питання запровадження
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. № 860), Програма розвитку
освіти міста Коломиї на 2017-2021 роки, рішення міської ради від 27.12.2016 року №1131-16/2016 « Про міський бюджет на 2017 рік »
6. Мета бюджетної програми: Проводити психолого-педагогічний моніторинг розвитку обдарованих дітей дошкільного і шкільного віку на етапі їх підготовки та
участі у конкурсах та інтелектуальних змагань
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
(грн)

№
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми2

1

2

3

4

і

*

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

5

6

7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис, гри)
V
Назва регіональної цільової програми та
підпрограми
Програма розвитку освіти міста Коломиї
на 2017 - 2021 роки

Загальний
фонд

КПКВК
1011220

Спеціальний
фонд

500000

Разом
500000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3
Завдання:Забезпечити
організацію роботи з
обдарованими дітьми та
функціонування адресної
підтримки особливо
обдарованих учнів , які є
переможцями Всеукраїнських
та обласних олімпіад,
конкурсів
Показник затрат

4

5

6

1011220

Модернізація та поповнення
матеріально-технічної бази
навчальних закладів

Грн.

розрахунок

100000

Нагородження кращих
навчальних закладів, творчих

Грн.

план

50000

'V

колективів за результатами їх л
діяльності професійних та
ювілейних дат
Забезпечення участі
учнівських колекивів у
міських та обласних
конкурсах, турнірах,
змазаннях з різних напрямів
діяльності
Організація літнього
відпочинку учнів в
пришкільних мовних та
наметових таборах
Запровадження електронного
обліку дітей у дошкільних
навчальних закладах
Автопослуги пов»язані із
перевезенням учасників
олімпіад,турнірів ,змагань з
різних напрямів діяльності
Видатки на обмін делегаціями
обдараваної учнівської молоді
,дитячих та творчих
колективів ,шкіл міста з
іншими областями України
Відзначення професійного
свята з нагоди Дня працівника
освіти, Дня дошкілля та ін.
Преміювання працівників
освіти за результативність
роботи, педагогічних
працівників, які підготували
переможців олімпіад, учнів членів МАН України , III
етапу міжнародного конкурсу
з української мови ім.Петра
Яцика та ін.

І
грн

розрахунок

50000

Грн.

Кошторис

100000

грн

розрахунок

20000

грн

розрахунок

35000

грн

розрахунок

40000

грн

розрахунок

50000

грн

розрахунок

55000

Од.

Розрахунок

169

од

план

20

од

план

600

П о к а зн и к п р о д у к т у

кількість придбаних предметів
для поповнення матеріальної
технічної бази
кількість кращих навчальних
закладів, творчих колективів
за результатами їх діяльності
професійних та ювілейних дат
Кількість учасників у
міських та обласних
конкурсах турнірах,

•

1

V

змазаннях з різних напрямів А
діяльності
Кількість учасників літнього учнів
відпочинку учнів в
пришкільних мовних та
наметових таборах
Кількість дітей ,які стоять на
Дітей
електрононому обліку у
дошкільних навчальних
закладах
Кількість поїздок
од
Кількість учасниківків
чол
делегацій, обдараваної
учнівської молоді,дитячих та
творчих колективів ,шкіл
міста з іншими областями
України
Кількість переможців, які
чол
будуть відзначатися з нагоди
Дня працівника освіти, Дня
дошкілля та ін.

план

286

Списки дітей

800

план
план

20
80

план

100

Грн.

Розрахунок

592

Грн

Розрахунок

2500

Грн

Кошторис

100

грн

розрахунок

25

грн

розрахунок

3000

грн

розрахунок

1050

П о к а зн и к е ф е к т и в н о с т і

середня вартість одного
предмета для поповнення
матеріально -технічної бази
Середня вартість на затрат
нагородження одного
колективу
Середні витрати на 1 учасника
у міських обласних конкурсах
Середня вартість харчування в
пришкільних таборах
Вартість однієї поїздки
учасників олімпіад
Середня вартість
нагородження 1 переможця
олімпіад, обдарованого учня
П о к а зн и к я к о ст і

Відсоток забеспеченості
коштами освітніх програм

%

25

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код

Найменування джерел
надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
загальни
й фонд

спеціальни
й фонд

разо
м

План видатків звітного періоду
загальни
й фонд

спеціальни
й фонд

разо
м

(тис, грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
реалізації інвестиційного
характеризують
проекту3
джерела
загальни
разо
спеціальни
фінансування
м
й фонд
й фонд

Код

1

Найменування джерел
надходжень

КПКВК

2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Усього

1Код функціональної класифікації видатків
Пункт 11 заповнюється тільки для затве]
' Прогноз видатків до кінця реалізації і

3

і # о в і видатки станом на
01 січня звітного періоду
загальни
й фонд
4

спеціальни
й фонд
5

разо
м
6

П
. звітного
.
• періоду
.
План видатків

загальни
й фонд
7

спеціальни
й фонд

разо

8

9

м

,ння бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми,
бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм),
надається з розбивкою ^а роками.

Керівник установи головного розпор:
бюджетних коштів
(підпис)

Л.Бордун_________
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
I Керівник фінансового органу
(підпис)

і.

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3
загальни
спеціальни
разо
й фонд
й фонд
м
10
11
12

__ Г.Бакай_________
(ініціали та прізвище)

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
13

