
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014р №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Новоград-Волинської  районної державної адміністрації  
та управління фінансів Новоград-Волинської районної державної адміністрації
від 25.09.2017р.  №124-од/78-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету  на 2017 рік

1 1000000 Відділ освіти  Новоград-Волинської  райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 1010000 Відділ освіти Новоград-Волинської  райдержадміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 1016330 / 150110
(КПКВК МБ) (КТФКВК)` (найменування бюджетної програми)

                       
4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 245 тис. гривень

тому числі загального фонду тис. гривень
та спеціального фонду 245 тис. гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми: 

6 Мета бюджетної програми.  

Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України “Про освіту ”, "Про загальну середню освіту",  "Про Державний бюджет України на 2017 рік", "Про місцеві державні адміністрації в Україні",  "Про місцеве 
самоврядування в Україні",  Постанов КМУ від 14.06.00р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників», від 25.08.04р. №1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі 
види педагогічної діяльності», наказів Міносвіти від 15.04.93р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників  освіти», від 26.09.05р. № 557 «Про впорядкування умов оплати 
праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних    закладів, установ освіти та наукових установ» ,  рішення сесії районної ради «Про районний  бюджет на 2017 рік»

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів



7 Підпрограми спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КТКВК

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п КПКВК КФКВК
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 1 016 330
245 200

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

КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Підпрограма 1
Усього

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 1 5 8 9 10

1 1016330

тис.грн. 245 245

од. 2 2

кв.м.

тис.грн. 122,5 122,5
грн. #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

100 100
темп зростання кількості об"єктів реконструкції 
порівняно з попереднім роком, %

Розрахунок
темп зростання обсягу реконструкції порівняно з 
попереднім роком, % Розрахунок

середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. Розрахунок

якості

рівень готовності об"єктів реконструкції %
Розрахунок

Обсяг реконструкції
ефективності
середні витрати на реконструкцію обного
об"єкта

Розрахунок

Обсяг видатків на реконструкцію
продукту

Кількість об"єктів, які планується 
реконструювати

2
Завдання . Забезпечення реконструкції 
приміщень шкіл району

затрат

Забезпечити проведення невідкладних відновлюваних робіт, 
будівництво та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Державна / регіональна цільова програми 1

Назва показника

КПКВК Назва підпрограми


