
ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 
від___________________№____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

і . 0600000
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування

_____ Департамент освіти і науки Запорізької міської ради_____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573094
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування

3. 0610160
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

________ 0160_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0111__________  Керівництво і управління у сфері освіти і науки
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з

класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)

37573094
(код за ЄДРПОУ)

2310100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 898 585 гривень, у тому числі загального фонду - 11 898 585 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про 
дошкільну освіту», Закон України «Про позашкільну освіту»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

|№ з/п __Цігл_дє£жавної політики
1 Створення умов для здобуття громадянами якісної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері освіти і науки



8. Завдання бюджетної програми
І

|№ з/п Завдання
1 Зд ійснення наданих законодавством  повноважень у сф ері осв іти  і науки

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1
Забезпечення виконання ф ункцій  і завдань, покладених на департам е нт осв іти  і науки 
З апор ізько ї м ісько ї ради

11 898 585 11 898 585

Усього 11 898 585 11 898 585

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

Ы» з/п __Наймен^вання місцевої / регіональномі£ог£ами^ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент освіти і науки Запорізької міської ради
1 затрат

к ількість ш татних одиниць ОД. ш татний розпис ______  57 57
2 продукту

к ількість отрим аних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів  на 
інф орм ацію ОД. дані управл інського обл іку 11 206 11 206

кількість проведених засідань, нарад, сем інарів ОД. дані управл інського обл іку 834 834
кількість контрольних заход ів  (перевірок, інспекцій, рейдів, обстеж ень тощ о) од. дан і управл інського обл іку 476 476
кількість п ід готовлених проектів  норм ативно-правових актів  м ісько ї ради та 
виконавчого ком ітету м ісько ї ради ОД. дан і управл інського  обл іку 18 18

кількість прийнятих розпорядж ень/наказів  з основно ї д іяльності од. дан і управл інського обл іку 3 680 3 680
кількість п ідпорядкованих установ (закладів) од. дан і управл інського  обліку 242 242

3 ефективності
к ількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів  на 
інф орм ацію  на од ного  прац івника ,°д. розрахункові дані 197 197

кількість прийнятих розпорядж ень/наказів  з основно ї д іяльності на одного  
працівника од. розрахункові дані 65 65

витрати на утрим ання одн іє ї ш татно ї одиниці тис. грн. розрахункові дан і 208,747 208,747
кількість контрольних заход ів  (перевірок, інспекцій, рейдів, обстеж ень тощ о) на 
одного  працівника од. розрахункові дані 8 8

4 якості
в ідсоток виконаних лист ів  .звернень, заяв, скарг, доручень, запитів  на 
інф орм ацію  у їх  загальн ій  кількості % розрахункові дан і 100,0 100,0



відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого 
комітету міської ради у загальній кількості підготовлених

Заступник директора департаменту 
освіти і науки ЗМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту 
фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради

(підпис)

розрахункові дані 100,0 100,0

О.О. Фурса

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)


