УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ
ТА МОЛОДІ ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ
ЛЧ /е(л?

АлО-/А1 (рл-с

м. Луцьк

№

40

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 10.09.2014 № 1104/25881, та рішення Волинської обласної ради від
04.04.2018 № 19/25 „Про внесення змін до рішення обласної ради від
08 лютого 2018 року № 18/18 „Про обласний бюджет на 2018 рік”
НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік
управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
за КПКВК МБ 0617360 „Виконання інвестиційних проектів”, що додається.

Заступник начальника управління
освіти, науки та молоді Волинської
обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів
Волинської обласної державної

ТЛ.Соломіна

| ®ІШМ.Никитюк

МП

....................
рПОУ
3А П

Головний спеціаліст відділу
організаційної роботи та прогнозування
управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації

Начальник відділу правового
забезпечення структурних підрозділів
облдержадміністрації юридичного
управління облдержадміністрації

І. Міщук

Заступник директора департаменту фінансів
облдержадміністрації

В.В.Селедець

Начальник управління фінансів невиробничої сфери
департаменту фінансів облдержадміністрації

Л .В .Піонтковська

Начальник відділу фінансів
соціально-культурної сфери

Ю.О.Фредюк

Заступник начальника відділу фінансів
соціально-культурної сфери

М.В.Корець

Заступник начальника управління начальник відділу фінансів місцевих органів
влади та загальної роботи

С.В. Черніка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти, науки та молоді__________
Волинської обласної державної адміністрації______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ департаменту фінансів
Волинської обласної державної адміністрації______
(найменування місцевого фінансового органу)

Л

Ч

2018 року №

ЛГІ

40

/

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1.

0600000

Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації____________________________________________________________________________________________

(КГЖВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2.

0610000
(КХІКВК МБ)

Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації____________________________________________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

3.

0617360
(КГЖВК МБ)

_________________________
(КФКВК)'

_____________________ Виконання інвестиційних проектів______________________________________________________________________________
(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

257,79915 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 257,79915 тис.гривень

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про загальну середню освіту”, Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 03.08.2017 за № 956/30824 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" зі змінами, Наказ
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження КМУ від 06.12.2017р.
№ 861-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", рішення
Волинської обласної ради від 04.04.2018 № 19/25 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 .0 2 .2 0 18р. № 18/18 "Про обласний бюджет на 2018 рік"
6.

Мета бюджетної програми Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п
1

КПКВК
0617363

КФКВК
0490

Назва підпрограми
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)
№ з/п

КПКВК

КФКВК

1

2

3

0617363

0490

0617363

0490

1

Підпрограма/завдання бюджетної програми
4
Ьиконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій
Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій
Усього

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

5

6

7

0,00

257,79915

257,79915

0,00

257,79915

257,79915

0,00

257,79915

257,79915

9 І Ісрслік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
1
Усього

КПКВК

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

2

3

4

5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п

КПКВК

1

2
0617363
0617363

1
1

Одиниця
виміру
4
3
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Показники

Джерело інформації

Значення показника

5

6

1.1

Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
затрат
рішення обласної ради від 04.04.2018 № 19/25
обсяг видатків на придбання мультимедійного комплексу
грн

154 799,15

1.2

обсяг видатків на придбання спортивного інвентарю

грн.

рішення обласної ради від 04.04.2018 № 19/25

ЗО 900,00

1.3
2
2.1

обсяг видатків на придбання комп'ютерного класу

грн.

рішення обласної ради від 04.04.2018 № 19/25

72 100,00

шт.

рішення обласної ради від 04.04.2018 № 19/25

2
5
6

продукту
кількість мультимедійних комплексів

2.2

кількість спортивного інвентарю

шт.

рішення обласної ради від 04.04.2018 № 19/25

2.3

кількість комп'ютерів
ефективності

шт.

рішення обласної ради від 04.04.2018 № 19/25

3
3.1

середня вартість одного мультимедійного комплексу

грн.

розрахунковий

3.2

середня вартість одного спортивного інвентарю

грн.

розрахунковий

6 180,00

3.3
4

середня вартість одного комп'ютера

грн.

розрахунковий

12 016,67

%

розрахунковий

4.2

якості
відсоток забезпеченості мультимедійним обладнанням закладів спеціальної загальної освіти та ВНЗ I11 рівнів акредитації
відсоток забезпеченості спортивним інвентарем закладів професійно-технічної освіти

%

розрахунковий

15

4.3

відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою закладів професійно-технічної освіти

%

розрахунковий

15

4.1

77 399,58

60

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм^
____________ (тис.грн)
Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

1

2
Усього

3

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
загальний спеціапьни
Разом
(Ьонл
й (Ьонд
4
5
6

План видатків звітного періоду
загальний
Ліона
7

спеціальний
(Ьонд
8

Разом
9

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту(3)
загальний спеціальни
Разом
(Ьонд
й (Ьонд
11
12
10

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Заступник начальника управління освіти, науки та
молоді Волинської обласної державної адміністрації

Т.І.Соломіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів
Волинської обласної державної

І.М.Никитюк
(ініціали та прізвище)

Пояснення, що
характеризують
джерела фінансування
13

