
ВАТУТІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
В І Д Д І Л  О С В І Т И

НАКАЗ

06.12.2019 м. Ватутіне № 390

Про внесення змін до паспортів 
Бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до рішення міської ради від 28.11.2019 № 79-6/УІІ “ Про
внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 65-2/УГПро міський 
бюджет на 2019 рік””, Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 “Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 
2014 р. за № 1104/25881 (зі змінами , у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29.12.2018 № 1209)

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік Відділу освіти 
Ватутінської міської ради за КПКВК 0615030, 0611020, 0611010, 0611090, 
0611160, 0611150, 0610160 що додаються.

Начальник відділу освіти



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Відділу освіти Ватутінської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
'Щ

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

06
(КТПКВК МБ) 

061
(КТПКВК МБ) 

0610160

Відділ освіти Ватутінської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Ватутінської міської ради____________________

0111

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у  відповідній сфері у  містах (місті Києві), селищах, селах, 
об'єднаних територіальних громад.

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 420470 гривень, у тому числі загального фонду - 420470 гривень та спеціального 
фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування”, Закони України "Про освіту" від
05.09.2017 №2145- VIII, Положення про відділ освіти Ватутінської міської ради,наказ МФУ від 26.08.2014 №836"Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами,наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 
"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у  галузі 
"Державне управління"".



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

№ з/п Ціль державної політики
1 Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління закладами освіти, на місцевому рівні.

7. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері освіти.

8. Завдання бюджетної програми:
N з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти

9.
Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний у тому числі Усього
1 2 3 4 5 6

1
Створення належних умов для діяльності працівників апарату управління та 
виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти 411125 0 0 411125

2 Погашення кредиторської заборгованості 9345 0 0 9345

Усього 420470 0 0 420470

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний

фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Ватутінської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від &. ./ і  . і  0 / 9  / / *  *>і?  0

06

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КТПКВК МБ) 

061

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Ватутінської міської ради______________________
(КТПКВК МБ) 

0611160 0990

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми, заклади та заходи у  сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1156428 гривень, у тому числі загального фонду - 1156428 гривень та спеціального 
фонду -0 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII, накази управління освіти і науки від
07.09.2017 №203 "Про призначення обласних стипендій у  2017році", "Программа роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020роки" 
затверджена рішенням сесії міської ради від 29.03.2016року №9-9/УІІ ,рішеня виконавчого комітету міської ради від 25.02.2016 року №72 
"Про заснування стипендії міського голови обдарованим дітям міста" та рішення від 21.06.2018року № 197 "Про заснування стипендії 
міського голови обдарованим дітям міста, постанова КМ У "Про затвердження порядку надання одноразової Допомоги дітям -  сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 -р ічного  віку" від 25.08.2005 №823 із змінами, "Положення про відділ освіти 
Ватутінської міської ради, наказ М ФУ від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів” із змінами, наказ МФУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у  галузі "Освіта"", рішення міської ради від 21.12.2018 №65-2/У11 "Про 
міський бюджет на 2019рік" (зі змінами).



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

№ з/п Ціль державної політики
1 Здійснення контролю за веденням бухгалтерського обліку та фінансової звітності
2 Здійснення якісних послуг з господарського обслуговування.
3 Стимулювання творчого,інтелектуального,духовного розвитку обдарованої молоді шляхом виплати грошової винагороди
4 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми:
Забезпечення контролю за веденням бухгалтерського обліку,звітності та ведення централізованого господарського обслуговування.
забезпечення реалізації інших освітніх пуогуам у сфері освіти.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими 
кошторисами

2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.
3 Забезпечити виплату грошової винагороди обдарованим дітям
4 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет
Усього

1 2 і 4 4 6

1 Створення належних умов для діяльності працвників та функціонування 
ценпалізованої бухгалтери

831224 0 0 831224

2
Створення належних умов для діяльності працвників та функціонування 
господарської групи

290896 0 0 290896

3 Погашення кредиторської заборгованості 18278 0 0 18278

4 Забезпечення виплат стипендій міського голови обдарованим дітям 1600 0 0 1600

5 Забезпепчення виплат грошової винагороди обдарованим дітям 9000 0 0 9000

6 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 років

5430 0 0 5430

Усього 1156428 0 0 1156428



І

Ю. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4
Міська програма роботи з обдарованою молоддю на 2016- 
2020роки

10600 0 10600

Усього 10600 0 10600

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
і іатпат

кількість централізованих бухгалтерій од положення про 
відділ освіти

1 1

кількість груп централізованого господарського обслуговування од
положення про 
відділ освіти

1 1

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од
звіт по
мережі,штатах 10,5 10,5

середньорічне число штатних одиниць робітників од
звіт по
мережі,штатах 4 4

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од
звіт по
мережі,штатах 14,5 14,5

кредиторська заборгоності на початок року грн звіт 18278 18278

обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам грн кошторис 5430 5430

виплати стипендій міського голови обдарованим дітям грн рішення міської 
ради, наказ

1600 1600

виплати грошової винагороди обдарованим дітям грн наказ відділу 
освіти

9000 9000

продукту

кількість закладів,які обслуговує централізована бухгалтерія од
договір про 
обслуговування 14 14

кількість особових рахунків од підсумково 479 479

кількість складених звітів працівниками бухгалтерії од графік подання 
^иітноо/гі

105 105



кількість складених звітів працівниками бухгалтерії од
графік подання 
звітності 105 105

кількість установ, які обслуговує господарча група од

положення про 
централізоване 
господарське 
обслуговування

14 14

середньорічна кількість одержувачів допомоги осіб
список дітей (лист 
служби у справах 
дітей)

3 3

кількість одержувачів стипендії осіб наказ відділу 
освіти 2 2

кількість одержувачів грошової винагороди осіб наказ відділу
пгніти _.......

30 зо

ефективності
кількість установ,які обслуговує 1 працівник централізованої 
бухгалтерії од

договір про 
обслуговування 2 2

кількість особових рахунків,які обслуговує 1 працівник централізованої 
бухгалтерії

од посадові обовязки 177 177

кількість установ, які обслуговує один працівник господарчої групи од розрахунково 3 3
середній розмір допомоги грн розрахунок 1810 1810

середній розмір стипендії міського голови на 1 учня грн наказ відділу 
освіти

200 200

середній розмір грошової винагороди на 1 учня грн наказ відділу 
освіти

300 300

якості
відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунково . 100 100

1 Іачальник.відцілу освіти

ового управління

0 ( , М .  М 9

С.М, Бурбело
(ініціали та прізвище)

В.М.Пінькас
(ініціали та прізвище)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Ватутінської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2.

3.

06  Відділ освіти Ватутінської міської ради

4.

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

061 Відділ освіти Ватутінської міської ради_______________________
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1096737 гривень, у тому числі загального фонду - 1028010 гривень та спеціального фонду - 
68727 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017№2145-УІІІ, "Про фізичну культуру та сорт " від 
24.12.1993 №3808-ХІІ із змінами та доповненнями, Положення про відділ освіти Ватутінської міської ради, накази Мінсімїмолодьспорту, наказ 
МФУ від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із 
змінами, наказ МФУ від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у  галузі "Фізична культура та спорт " зі (змінами), рішення міської ради від 21.12.2018 №65-2/УІ1 "Про міський бюджет 
на 2019рік" (зі змінами).



6._______Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Фізичне виховання й фізкультурно-оздоровча діяльність у навчально-виховній сфері.
2 Розвиток здібностей у вибраному виді спорту.

7. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля 
дітей та молоді, самореалізаиії, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту на 2019 рік.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

д Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення належного утримання працівників та фунціонування ДЮСШ 981124 68726 1049850

2 Погашення кредиторської заборгованості 46886 0 46886
Усього 1028010 68726 1096736

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 ;затрат

кількість ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюються з бюджету од положення про 
відділ освіти 1 1

обсяг витрат на ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету грн кошторис 1028010 1028010

кількість штатних працівників, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету од штатний розпис 11,69 11,69

в т.ч. тренерів од штатний розпис 6,59 6,59
кредиторська заборгованість на початок року грн річний звіт 46886 46886

2 продукту' у»

середньорічна кількість учнів осіб журнал обліку 216 216

кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях осіб звіт 205 205

3 ефективності
середні витрати на ДЮСШ з розрахунку на одного працівника грн розрахунково 83928 83928

середньомісячна заробітна плата працівника грн розрахунково 4749 4749
середні витрати на навчально-тренувальну роботу, у розрахунку на
•>4(1010 ' /ЧІМ . . .  ..........__................................................

грн розрахунково 4542 4542

4 якості
відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунково /) 100 100

Начальник відділу освіти

НО:
нсового управління

о$. IX. <Ш9

С.М. Бурбело
(ініціали та прізвище)

В.М.Пінькас 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ
Відділу освіти Ватутінської міської ради_______________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

еій І - - Ї І

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

_________ 06__________ Відділ освіти Ватутінської міської ради____________________________________________________________
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

_________ 061_________  Відділ освіти Ватутінської міської ради  _
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0611010 0910 Надання дошкільної освіти

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14095652 гривень, у тому числі загального фонду - 12775469 гривень та спеціального фонду ■ 
1320183 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017№2145-УІІІ, Закон України "Про дошкільну освіту " 
від 11.07.2001 №2628-111 із змінами та доповненнями, Положення про відділ освіти Ватутінської міської ради,наказ МФУ від 26.08.2014 №836"Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ” із змінами, наказ МФУ від 10.07.2017 
№992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у  галузі 
"Освіта""(зі змінами),рішення міської ради від 21.12.2018 №65-2/УІІ "Про міський бюджет на 2019рік" (зі змінами).

У* 33 0



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

№ з/п Ціль державної політики

1 Наданняв всебічної допомоги сім"ям у розвитку, вихованні та навчанні дитини.

2 Забезпечення формування у дітей дошкільного віку моральних норм та набуття життєвого соціального досвіду.

7. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
1 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний Усього
1 2 3 4 5

1
Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів 
дошкільної освіти 11850309 172496 12022805

2 Організація харчування в закладах дошкільної освіти 925160 1147687 2072847
3 Погашення кредиторської заборгованості 367010 0 367010

Усього 12775469 1320183 14095652

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний

фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:



N з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість закадів дошкільної освіти од мережа закладу 4 4
кількість груп од мережа закладу 26 26

середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу од
звіт по мережі, 
штатах 52,75 52,75

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу од

звіт по мережі, 
штатах 10 10

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од
звіт по мережі, 
штатах 8 8

середньорічне число штатних одиниць робітників од
звіт по мережі, 
штатах 67,7 у» 67,7

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од
звіт по мережі, 
штатах 138,45 138,45

кредиторської заборгованості на початок року грн річний звіт 367010 367010
2 продукту

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб табель обліку 526 526
кількість дітей від 0 до 6 років осіб звіт 713 713

3 ефективності
витрати загального фонду на перебування 1 дитини в дошкільному 
закладі

грн розрахунково 23590 23590

діто-дні відвідування дн табель обліку 82416 82416
4 якості

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % розрахунково 73,8 73,8
відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунково ^ 100 100

л* олпія̂ ^ Н И К  в ідділу  ОСВІТИ 

ХШЙСЕНО:

С.М.Бурбело
(ініціали та прізвище)

В.М.Пінькас
фінансового управління

0 £ М .  <Ш<2
(ініціали та прізвище)



2 .

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Ватутінської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

під У* *,90 ____А А/-

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

06 Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

061 Відділ освіти Ватутінської міської ради____________________
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 779545 гривень, у тому числі загального фонду - 779545 гривень та спеціального 
фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту” від 05.09.2017№2145-VIII із змінами, "Про дошкільну 
освіту " від 11.07.2001 №2628-111 із змінами та доповненнями, "Про загальну середню освіту " від 13.05.1999 №651-XIV із змінами та 
доповненнями, "Про позашльну освіту " від 22.06.2000 №1841-111 із змінами та доповненнями, Положення про відділ освіти Ватутінської 
міської ради,наказ МФУ від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів ” із змінами, наказ М ФУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у  галузі "Освіта"" із змінами.



Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики
1 Науково-методичне забезпечення системи загальної, середньої та дошкільної освіти.

2
Підвищення кваліфікації професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів та 
розвиток їхньої творчої інніціативи у міжкурсовий період.

7. Мета бюджетної програми:
Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1 Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

9  Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6

1
Забезпечення належного утримання працівників та утримання методичного 
кабінету

754252 0 0 754252

2 Погашення кредиторської заборгованості 25293 0 0 25293
Усього 779545 0 0 779545

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів од
положення про 
відділ освіти 1 1

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу од звіт по

мережі,штатах 6,25 6,25

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од звіт по
мережі,штатах 1 1

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од
звіт по
мережі,штатах 7,25 7,25

кредиторської заборгованості на початок року грн річний звіт 25293 25293
ефективності
витрати на одного працівника грн розрахунково 104035 104035
якості
відсоток погашення кредиторської заборгоаності % розрахунково 100 100

7

С.М, Бурбело
(ініціали та прізвище)

В.М.Пінькас
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу освіти

ЕНО:
сового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Ватутінської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

06 Відділ освіти Ватутінської міської ради_____________________________________________
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

_________ 061_________  Відділ освіти Ватутінської міської ради_____________________________________________
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної
0611090 09603. роботи з дітьми

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1154398 гривень, у тому числі загального фонду - 1074010 гривень та 
спеціального фонду - 80388 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017№2145-УІІІ із змінами, Закон України 
"Про позашкільну освіту "від 22.06.2000 №1841-111 із змінами та доповненнями, Положення про відділ освіти Ватутінської міської 
ради,наказ М ФУ від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів ” із змінами, наказ МФУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у  галузі "Освіта"" (зі змінами), рішення міської ради від 21.12.2018 
№65-2/УІІ "Про міський бюджет на 2019рік" (зі змінами).



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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної політики для задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та 
місця проживання

2 Розвиток здібностей та навчання дітей.

7. Мета бюджетної програми:
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та м іст  проживання .

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Створення належних умов для діяльності працівників та фукціонування станції юних 
техніків 1054242 80388 1134630

2 Погашення кредиторської заборгованості 19768 0 19768
Усього 1074010 80388 1154398

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат
кількість закладів од мережа закладу 1 1

середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу од
звіт по мережі, 
штатах 8,72 8,72

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу од

звіт по мережі, 
штатах 1,5 1,5

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од
звіт по мережі, 
штатах 0,5 0,5

середньорічне число штатних одиниць робітників од звіт по мережі, 2 2

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од звіт по мережі, 12,72 12,72
кредиторської заборгованості на початок року грн річний звіт 19768 19768

2 продукту
середньорічна кількість дітей,які отримують позашкільну освіту осіб журнал обліку 417 417
кількість гуртків од мережа 15 15

3 ефективності
витрати на 1 дитину, яка отримуює позашкільну освіту грн розрахунково 2528 2528

4 якості
відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунково 100 100

Начальник відділу освіти

ЕНО: 
нсового управління

С.М, Бурбело
(ініціали та прізвище)

В.М.Пінькас

я о
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Ватутінської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від А. - Я  А О Л  а / -

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

_̂__  06__________ Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2   061_________  Відділ освіти Ватутінської міської ради

4.

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

„ „ Л Л__. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-
~ 0611020 0921 , , . . . . .  . . .3. дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,гімназіями, колегіумами.

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 30417175 гривень, у тому числі загального фонду - 27966966 гривень та спеціального 
фонду - 2450209 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту"від 05.09.2017№2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про 
загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV (зі змінами та доповненнями), постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №88(зі 
змінами),Положення про відділ освіти Ватутінської міської ради, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ М ФУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у  галузі "Освіта"" (зі змінами),рішення міської ради від
21.12.2018 №65-2/УІІ "Про міський бюджет на 2019рік" (зі змінами).



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

№ з/п Ціль державної політики

1
Заберпечення всебічного розвитку особистості шляхом формування особистості,навчання та виховання в денних закладах загальної середньої 
освіти

2
Забезпечення належних умов для здобутя освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах 
інклюзивного навчання

7. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2 Забезпечити надання освіти дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання
3 Інформатизація освіти та формування єдиного медіапростору

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Створення належних умов для діяльності працівників та фукціонування закладів 
загальної середньої освіти 27423321 556436,00 27979757

2
Створення належних умов для здобутя освіти дітьми з особливими освітніми 
потребами в умовах інклюзивного навчання 23000 0,00 23000

3 Організація харчування у  закладах загальної середньої освіти 288848 1135780 1424628
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 757993 757993
5 Створення мережі інтернет 28000
6 Погашення кредиторської заборгованості 203797 0 203797

Усього 27966966 2450209 30389175



середні видатки на придбання теплових лічильників грн накладна 93719
середні видатки на придбання мережевого обладнання грн накладна 517
середні видатки на створення мережі інтернет грн накладна 20250

4 якості
кількість днів відвідування ДН табель 177 177
відсоток погашення кпедитооської заборгованості % розрахунково /) 100 100
відсоток використання коштів на придбання обладнання % розрахунково / / 100 100

Начальник відділу освіти

інансового управління

ое. «, о&в

С.М. Бурбело
(ініціали та прізвище) 

В.М.Пінькас
(ініціали та прізвище)


