
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(редакції наказу Міністерства фінансів України
від 2 9 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Відділу освіти виконавчого комітету Роменської 
міської ради 
05.02.2020р. № #  -ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради_________________________________ ______02147919
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2.0610000 Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради ______02147919
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах. 18206100000
селах, об’єднаних територіальних громадах. (код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  697950 гривень, у тому числі загального фонду -  697950 гривень та 
спеціального фонду -  гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами ,
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р."№1060-ХІІ,
Закон України "Про Державний бюджет України" на 2019 рік,
наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів, зі змінами,
рішення міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік».
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6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення виконання функцій та повноважень органів місцевого самоврядування у галузі освіти.

7. Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у відповідній сфері.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п
Завдання

1 Забезпечити виконання наданих відділу освіти законодавством повноважень.

9. Напрями використання бюджетних коштів:
( гри.)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1
Забезпечення виконання наданих відділу освіти законодавством

повноважень
697950 697950

Усього 697950 697950

10. І Ісрелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п
Найменування місцевої/регіональної програми Загальний 

#і фонд
Спеціальний

фонд Усього

1 Міська програма розвитку інформаційного простору та формування 
толерантного суспільства на 2016 -  2022 роки

49510 49510

Усього 49510 49510
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11. Результативні показники бюджетної програми :

№
з/п Показники Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

Забезпечення виконання наданих відділу освіти 
законодавством повноважень

1 затрат
кількість штатних одиниць чол. штати 3 3
площа адміністративних приміщень кв.м. інвентарна справа 117 117

2 продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг. шт. журнал реєстрації 4500 4500
кількість проведених засідань, нарад, семінарів. шт. план проведення 

засідань, нарад, 
семінарів

170 170

3 ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг 
на одного працівника.

шт. статистична
звітність

2250 2250

витрати на утримання одного працівника грн. розрахунок 232650 232650
4 якості

відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, 
скарг у їх загальній кількості.

% розрахунок
/

100 100

Ірина ІВНИЦЬКА
(ініціали та прізвище)

Наталія РЕМІНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу освіти 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Роменського міськвиконкому

(підпис)

.1В.о. начальника фінансового управління
’Щ г~

31 -01.20
МП.

(підпис)


