
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

1

2

0611161

0611162

0990

0990

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 №2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 

рік".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування та  фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності та 

проведення заходів у сфері освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3267800  гривень:       у тому числі загального фонду- 3267800 гривень:           спеціального фонду- 0

3 (0)(6)(1)(1)(1)(6)(0)
Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

 гривень

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (0)(6)/(1)(0)(0)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

17.01.2018р №4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

1 (0)(6)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

наказ №18 від 17.01.2018р.

Фінансового управління виконанвчого комітету Бориспільської 

міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)



Продукту

кошторис 2571200.00

штатний розпис 18
всього - середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)
од.

витрати та забезпечення бухгалтерського та 

фінансового обліку грн.

Затрат

0.00 29100.00

3267800.00 0.00 3267800.00

0.00

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

0611161

0611160- Інші програми, заклади та заходи у 

сфері освіти

ВСЬОГО

1

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми
загальний фондКПКВК

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

0611160- Інші програми,заклади та заходи у 

сфері освіти
3267800.00

разом

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

Забезпечити ведення централізованого 

господарського обслуговування та  

фінансування закладів освіти, контроль за 

веденням бухгалтерського обліку та 

звітності 

2 654

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

3

ВСЬОГО

1

432 5

0.00 3267800.00

спеціальний фонд

2 0611162 0990

Інші програми та заходи у сфері освіти. 

Забезпечити надання якісних послуг по 

проведенню заходів у сфері освіти

29100.00

76543

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Завдання бюджетної програмиN з/п КФКВК

1

Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти.                                       

Забезпечити ведення централізованого 

господарського обслуговування та  

фінансування закладів освіти, контроль за 

веденням бухгалтерського обліку та звітності 

3238700.00 0.00 3238700.001 0611161 0990



Затрати

Затрати

Постанова КМУ від 25.08.2005 

№823

Якості

% виконаних ремонтних робіт у порівнянні із 

запланованим
%  розрахунок 100

кількість установ, які обслуговує один 

працівник
од.  розрахунок 3.6

Ефективності

кількість установ, які обслуговуються групами 

централізованого господарського 

обслуговування

од. мережа закладів 25

Продукту

всього - середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)
од. штатний розпис 7

витрати на забезпечення господарського 

обслуговування установ
грн. кошторис 667500

Затрат

0611161

Забезпечити фінансування закладів освіти 

та контроль за веденням бухгалтерського 

обліку, фінансової звітності

0611162

Забезпечити надання якісних послуг по 

проведенню заходів у сфері освіти

5

1820.00

кошторис 9100

списки служби у справах дітей

Якості

чол.

грн.

витрати на виконання завдання
грн.

Забезпечити надання дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського 

піклування, яким виповнюється 18 років, 

за забезпечити проведення міських 

обласних фахових конкурсів, змагань, 

олімпіад, конференцій, свят.

Кількість дітей , що потребують особливої 

соціальної уваги па підтримки

Ефективності

Середній розмір допомоги на одну дитину

Продукту

% освоєних коштів у порівнянні із 

запланованим

0611162

%

Якості

 розрахунок 1.6

 розрахунок 98.2

Ефективності

кількість установ, які обслуговує один 

працівник
од.

кількість закладів, які обслуговує 

централізована бухгалтерія од. мережа закладів 28

відсоток дітей, яким виплачено допомогу до 

загальної кількості дітей, які перебувають на 

обліку

відс. визначається на підставі розрахунку 100



% проведених заходів у  порівнянні із 

запланованим відс. календарний план заходів 100

Якості

Середні витрати на проведення одного заходу
грн. розрахунок 100

Ефективності

Кількість проведених заходів

од. календарний план заходів 200

Продукту

кошторис 20000
витрати на виконання завдання

грн.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансуваннязагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

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

ВСЬОГО 0.00 0.00 0.00



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

76543

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Завдання бюджетної програмиN з/п КФКВК

1

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільні  навчальні заклади", рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 №2573-36-VII "Про бюджет 

міста Борисполя на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 11913100  гривень,у тому числі загального фонду- 9726500.00 гривень та спеціального фонду- 2186600.00

3 (0)(6)(1)(1)(0)(9)(0) 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

 гривень

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (0)(6)/(1)(0)(0)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018р №4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

1 (0)(6)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

наказ №18 від 17.01.2018р.

Фінансового управління виконанвчого комітету Бориспільської 

міської ради



відсоток дітей охоплених позашкільною освітою 

до загальної кількості дітей у ЗНЗ відс.

Якості

визначається на підставі розрахунку

413.13

визначається на підставі розрахунку

30.7

Ефективності

середньомісячна вартість утримання одного учня 

в позашкільному навчальному закладі
грн.

 кількість дітей, які отримують позашкільну освіту
осіб

Продукту

лімітна довідка 11913100.00

штатний розпис
133.80

мережа ПНЗ
2403

всього -  середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)
од.

витрати на виконання завдання грн.

Затрат

2186600.00 11913100.00

9726500.00 2186600.00 11913100.00

0.00

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

061090 - Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми

ВСЬОГО

1

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

960

загальний фондКПКВК

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

0611090 - Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми

9726500.00

разом

061090

Забезпечити залучення та надання належних 

умов виховання дітей в умовах позашкільної 

освіти

2

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

65

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3План видатків звітного періоду

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

4

Код

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

31

432 5

2186600.00 11913100.000611090

спеціальний фонд

1 0611090

Забезпечити залучення та надання належних умов 

виховання дітей в умовах позашкільної освіти 9726500.00



0.00 0.00 0.00ВСЬОГО

КПКВКНайменування джерел надходжень

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

542 31 131211109876

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансуваннязагальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

Код



гривень:        

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

наказ №18 від 17.01.2018р.

Фінансового управління виконанвчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018р №4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

1 (0)(6)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

 гривень спеціального фонду-

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (0)(6)(1)(0)(0)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (0)(6)(1)(1)(0)(2)(0) 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про загальну середню освіту", рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 №2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 

рік".

6. Мета бюджетної програми Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальноосвітнім навчальним закладам навчання та виховання дітей

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 107049200.00  гривень:       у тому числі загального фонду- 102865000 4184200.00

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Завдання бюджетної програмиN з/п КФКВК

1 76543

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



 

4184200.00 107049200.000611020

спеціальний фонд

2 0611020

Забезпечити надання відповідних послуг денними 

загальноосвітніми навчальними закладами 102865000.00

432 5

3

ВСЬОГО

1 4

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

652

0611020

Забезпечити надання відповідних послуг 

денними загальноосвітніми навчальними 

закладами

921

загальний фондКПКВК

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

1

0611020 - Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

102865000.00

разом

ВСЬОГО

1

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

0611020-Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

4184200.00 107049200.00

102865000.00 4184200.00 107049200.00

0.00

витрати на виконання завдання грн.

Затрат

всього -  середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)
од.

лімітна довідка 107049200.00

штатний  розпис
909

мережа загальноосвітніх 

навчальних закладів
7818

Кількість учнів
чол.

Продукту

Кількість випускників
чол.

визначається на підставі розрахунку
1141

Ефективності

мережа загальноосвітніх 

навчальних закладів
298

Якості

Середньомісячна вартість утримання одного учня
грн.

визначається на підставі розрахунку

90.00

відсоток випускників, які вступили до вищих 

навчальних закладів до загальної кількості 

випускників
відс.



загальний 

фонд
разом

Код

76

Пояснення, що характеризують 

джерела фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3План видатків звітного періоду

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

загальний фонд
спеціальний 

фонд

1312111098542 31

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

наказ №18 від 17.01.2018р.

Фінансового управління виконанвчого комітету Бориспільської 

міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018р №4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

1. (0)(6) Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (0)(6)(1)(0)(0) Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

5910800

3. (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) 0910
Надання дошкільної освіти

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про дошкільну освіту", рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 №2573-36-VII "Про бюджет міста 

Борисполя на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання відповідних послуг в дошкільній освіті

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 65558100  гривень:       у тому числі загального фонду- 59647300 гривень:           спеціального фонду-

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Завдання бюджетної програмиN з/п КФКВК

1 7654
5910800.00 65558100.000611010

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

3
0910 0611010 - Надання дошкільної освiти 59647300.00



спеціальний фонд

1 0611010

Забезпечити створення належних умов для надання 

на належному рівні дошкільної освіти та виховання 

дітей

59647300.00

543

1 4 5

2

Код

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

3 6

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3План видатків звітного періоду

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

загальний фонд
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

131211109842 31 76

2

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

0611010 - Надання дошкільної освiти0611010

0611011

разомзагальний фондКПКВК

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

0.00

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

ВСЬОГО

ВСЬОГО

Забезпечити створення належних умов для 

надання на належному рівні дошкільної освіти 

та виховання дітей

5910800.00 65558100.00

59647300.00 5910800.00 65558100.00

1

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

Затрат

Витрати на виконання завдань програми грн.

всього - середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)
од.

лімітна довідка 65558100.00

штатний розпис
561

мережа дошкільних навчальних 

закладів
3183

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади
осіб

Продукту

кількість дітей від 0 до 6 років

осіб

визначається на підставі розрахунку
1716

Ефективності

5

Середньомісячна вартість утримання одного 

вихованця грн.

звіт дошкільного навчального 

закладу форма №85 85-к, додаток 2 5700

Якості

визначається на підставі розрахунку
55.80

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою
відс.





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КПКВК

2

загальний фонд

76543

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Завдання бюджетної програмиN з/п КФКВК

1

разомспеціальний фонд

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2073900  гривень:       у тому числі загального фонду- 2073900 гривень:            спеціального фонду-

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 №2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 

рік"

2. (0)(6)/(1)(0)(0)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0

3 (0)(6)(1)(1)(1)(5)(0) 0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

1 (0)(6)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018р №4

ПАСПОРТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

наказ №18 від 17.01.2018р.

Фінансового управління виконанвчого комітету Бориспільської 

міської ради



Витрати на виконання завдання програми 327100.00

Продукту

Забезпечити надання спеціалізованої 

допомоги дітям з вадами мови

Затрат

кількість дітей, що мають мовні вади
осіб

звіт про організацію корекційно-

відновлювальної роботи
694

% проведених заходів у порівнянні із 

запланованим
відс.

Якості

визначається на підставі розрахунку

275

календарний план заходів
100

Ефективності

середні витрати на проведення одного заходу

грн.

календарний план заходів 200кількість проведених заходів од.

Продукту

кошторис 55000.00

Затрат

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

0611150-Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів0611150

2

ВСЬОГО

витрати на проведення заходів грн.

0.00

Забезпечити проведення міських/обласних 

фахових конкурсів, 

змагань,олімпіад,конференцій,свят.

2073900.00 0.00 2073900.00

1

327100.00

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1746800.00

0.00

1746800.00

ВСЬОГО

990

загальний фондКПКВК

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

1

0611150 - Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів

3 0611150

разом

0.00

Забезпечити проведення міських/обласних 

фахових конкурсів, 

змагань,олімпіад,конференцій,свят.

2073900.00

 

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

31 4 5

432 5

6

0.00 2073900.000611150

спеціальний фонд

2 0611150

Забезпечити надання спеціалізованої допомоги 

дітям з вадами мови 327100.00

Витрати на виконання завдання програми грн. кошторис 1746800.00

кількість вчителів-логопедів од. штатний розпис 3



кількість дітей із мовними вадами на одного 

вчителя-логопеда
осіб

визначається на підставі розрахунку
231

визначається на підставі розрахунку

81

% дітей, у яких виправлена та поліпшена вада 

мовлення до загальної кількості дітей, що мають 

мовні вади

відс.

Якості

звіт про організацію корекційно-

відновлювальної роботи
562

кількість дітей у яких виправлено та поліпшено 

мовлення
осіб

Ефективності

0.00ВСЬОГО

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансування

0.000.00

6542 31 13121110987

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3План видатків звітного періоду

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

Код



1

0610160 - Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах,об’єднаних територіальних 

громадах

1577100.00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0111 0.00 1577100.000610160

76543

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Завдання бюджетної програмиN з/п КФКВК

1

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон україни "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про освіту", рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 №2573-

36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері освітньої галузі

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1577100  гривень:      у тому числі загального фонду- 1577100 гривень:           спеціального фонду- 0

3 (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,об’єднаних 

територіальних громадах

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

 гривень

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (0)(6)(1)(0)(0)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018р №4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

1 (0)(6)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

наказ №18 від 17.01.2018р.

Фінансового управління виконанвчого комітету Бориспільської 

міської ради



відсоток виконаних листів, звернень, заяв, 

скарг в порівнянні із запланованим відс.

Якості

визначається на підставі розрахунку
262850.00

визначається на підставі розрахунку

100

Ефективності

витрати на виконання завдання бюджетної 

програми 1 штатною одиницею в рік
грн.

кількість отриманих листів, звернень, заяв, 

скарг од.

Продукту

штатний розпис 6.00

лімітна довідка 1577100.00

система електроного 

документообігу АСКОД, розділ 

вхідна

2330.00

витранти на виконання програми грн.

кількість штатних одиниць од.

Затрат

0.00 1577100.00

1577100.00 0.00 1577100.00

0.00

0610160 - Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах,об’єднаних територіальних 

громадах

ВСЬОГО

1

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

загальний фондКПКВК

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

разом

0.00ВСЬОГО 0.00

0610160

Реалізація державної політики в галузі 

освіти у місті Бориспіль. 

2

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

0.00

542 31 1312111098

Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

76

65

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3План видатків звітного періоду

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

загальний 

фонд
разом

4

Код

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансуваннязагальний 

фонд

спеціальний 

фонд

5

3

ВСЬОГО

1

Значення показникаДжерело інформації

432

спеціальний фонд

2 0610161

Реалізація державної політики в галузі 

освіти у місті Бориспіль. 1577100.00





 

наказ №18 від 17.01.2018р.

Фінансового управління виконанвчого комітету Бориспільської 

міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018р № 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (0)(6)/(1)(0)(0)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

1 (0)(6)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (0)(6)(1)(5)(0)(3)(0)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 8512000  гривень;       у тому числі загального фонду- 7340900 гривень:         спеціального фонду- 1171100  гривень

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільні  навчальні заклади", типове положення про ДЮСШ, рішення міської ради від 21.12.2017№2573-36-

VII"Про бюджет міста Борисполя на 2018рік".

6. Мета бюджетної програми Гармонійний розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров’я дітей засобами фізкультури та спорту, розвиток здібностей в обраному виді спорту, 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
N з/п КФКВК

4321
0615031

7654

разом

0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких шкіл

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд

1 3



7340900.00

5

1171100.00 8512000.000615031

спеціальний фонд

1

Підготовка спортивного резерву та підвищення 

рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-

юнацькими спортивними школа

432

1 4

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

3 652

1

0615031 утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких шкіл
0615031

0615031 утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

0810

загальний фондКПКВК

7340900.00

ВСЬОГО

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

0.00

разом

ВСЬОГО

Підготовка спортивного резерву та підвищення 

рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-

юнацькими спортивними школа

1171100.00 8512000.00

7340900.00 1171100.00 8512000.00

1

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

витрати на виконання завдання грн.

Затрат

лімітна довідка 8512000.00

штатний розпис 65.50к-сть штатних одиниць осіб

мережа ПНЗ

911

 кількість учнів  ДЮСШ

осіб

Продукту

середньомісячні  витрати на одного учня
грн.

Ефективності

визначається на підставі розрахунку
778.63

визначається на підставі розрахунку

12.40

відсоток учнів, які займаються в ДЮСШ до 

загальної кількостиі дітей ЗОШ міста відс.

Якості



Код

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3План видатків звітного періоду

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

131211109876542 31

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

разом

0.00ВСЬОГО 0.000.00



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

наказ №18 від 17.01.2018р.

Фінансового управління виконанвчого комітету Бориспільської 

міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018р №4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

1 (0)(6)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (0)(6)/(1)(0)(0)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0

3 (0)(6)(1)(0)(1)(8)(0) 0133
Інша діяльність у сфері державного управління

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Програма інформування громадскості щодо діяльності органів місцевого самоврядування, рішення Бориспільської міської ради від 

21.12.2017 №2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік" 

6. Мета бюджетної програми забезпечення проведення заходів по підвищенню поінформованості громади міста про діяльність управління освіти і науки

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 399998  гривень,у тому числі загального фонду- 399998 гривень та спеціального фонду-

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

3

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Завдання бюджетної програмиN з/п КФКВК

1 7654

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



399998.00

5

0.00 399998.000610180

спеціальний фонд

2 0610180

Проведення заходів по підвищенню 

поінформованості громади міста про 

діяльність управління освіти і науки

432

399998.00 0.00

1 4 5

Код

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

3 6

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3План видатків звітного періоду

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

2

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

0610180-Інша діяльність у сфері державного 

управління0610180

лімітна довідка 399998.00

0.00

Програма "Інформування громадскості щодо діяльності 

органів місцевого самоврядування в м.Бориспіль на 2016-

2020роки"

133

загальний фондКПКВК

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

1
0610180-Інша діяльність у сфері державного 

управління
399998.00

разом

399998.00 399998.00

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

0610180

399998.00ВСЬОГО 399998.00 0.00

Проведення заходів по підвищенню 

поінформованості громади міста про 

діяльність управління освіти і науки

1

399998.00

ВСЬОГО 0.00

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

399998.00

Затрат

Продукту

витрати на виконання  програми грн.

кількість випущених програм од.

розрахунок 33333.00

Ефективності

акти виконаних робіт 12

Якості

середня вартість однієї програми грн.

розрахунок
10%

відсоток збільшення випущених програм у 

порівнянні із періодом минулого року
відс.



131211109876542 31

0.00 0.000.00ВСЬОГО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

76543

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Завдання бюджетної програмиN з/п КФКВК

1

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція  України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2020 роки, рішення 

Бориспільської міської ради від 21.12.2017 №2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей які потребують особливої соціальної уваги

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 199900 гривень:        у тому числі загального фонду- 199900 гривень:           спеціального фонду- 0

3 (0)(6)(1)(3)(1)(4)(0) 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

 гривень

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (0)(6)/(1)(0)(0)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018р №4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

1 (0)(6)
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

наказ №18 від 17.01.2018р.

Фінансового управління виконанвчого комітету Бориспільської 

міської ради



відсоток дітей, яким надані путівки до 

загальної кількості дітей, що потребують 

оздоровлення відс.

Якості

визначається на підставі розрахунку

2498.75

визначається на підставі розрахунку

1.6

Ефективності

середня вартість однієї путівки на 

оздоровлення грн.

накази управління освітиі науки 

Бориспільської міської ради
80

кількість придбаних путівок на оздоровлення 

дітей
од.

Продукту

Кількість дітей, що потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки
чол.

Витрати на виконання програми грн.

Затрат

199900.00

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

21

ВСЬОГО

0.00 199900.00

0.00 199900.00

199900.00 0.00 199900.00

ВСЬОГО

1

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

199900.000613140
Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2020 

роки
199900.00 0.00

1040

загальний фондКПКВК

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

1

0613140 - Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

199900.00

разом

0613140

Організація оздоровлення та забезпечення 

відпочинком дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки

лімітна довідка 199900.00

6

узагальнені дані соціальних 

паспортів навчальних закладів
4985

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

3

5

4 5

0613140 - Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

432

0.00 199900.000613140

спеціальний фонд

2

Організація оздоровлення та забезпечення 

відпочинком дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки

199900.00



0.000.00ВСЬОГО

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3

0.00

542 31 9876 13121110

План видатків звітного періоду

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

Код
































































































































































































































