
І
ВАТУТІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

В І Д Д І Л  О С В І Т И

НАКАЗ

25.08.2020 м. Ватутіне № 169

Про внесення змін до паспортів 
Бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до рішення міської ради від 17.08.2020 № 88-2/УІІ “ Про
внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 80-2/\ТГ‘Про міський 
бюджет м. Ватутіне на 2020 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 програми на 2020 рік Відділу 
освіти Ватутінської міської ради за КПКВКМБ 0611010, 0611020 що 
додаються.



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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ начальника відділу освіти 

Відділ освіти Ватутінської міської ради

(найменування головного  розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету )

А/ і£М Ш ИроЩ _ _

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0 6 0 0 0 0 0 ) Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845

2.

(код  П рограм ної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(0 6 1 0 0 0 0 ) Відділ освіти Ватутінської міськради

(найменування головн ого  розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету ) (код  за ЄДРПОУ)

24417845
(код  П рограм ної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого бю дж ету)

(найм енування в ідповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

(код  за  ЄДРПОУ)

3. (0 6 1 1 0 2 0 ) 1020 0921 освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

23202100000

(код  П рограм ної класифікації видатків та  
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код  Т ипово ї програм ної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого  бю дж ету)

(код  Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бю дж ету)

(найменування бю дж етної програми згідно з Т иповою  програм ною  класифікацією  видатків та  
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код  бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34140749.71  гривень , у тому числі загального фонду -  32234749,71  гривень та спеціального фонду 
- 1906000.00  гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту"від 05.09.2017 № 2145-УІІІ (зі змінами), Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІУ 
(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 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 сесії Ватутінської міської ради від 18.12.2019 року № 
80-2 /У ІІ" Про міський бюджет м. Ватутіне на 2020 рік"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



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

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
1 Створення належних умов для діяльності працівників та фукціонування закладів загальної середньої освіти 31 880 263,71 163 660 32 043 923,71

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

15 000 0 15 000

3 Організація харчування у закладах загальної середньої освіти 339 486 1 358 997 1 698 483
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 383 343 383 343

Усього 32 234 749,71 1 906 000 34 140 749,71

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

гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 0 0 0
Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість закладів од. мережа закладів 4,00 0,00 4,00
кількість класів од. мережа закладів 66,00 0,00 66,00
середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу од. звіт по мережі, штатах 138,97 0,00 138,97
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу од. звіт по мережі, штатах 25,10 0,00 25,10

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. звіт по мережі, штатах 21,00 0,00 21,00



середньорічне число штатних одиниць робітників од. звіт по мережі, штатах 51,52 0,00 51,52
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. звіт по мережі, штатах 236,32 0,00 236,32
кількість інклюзивних класів од. мережа закладів 1,00 0,00 1,00

2 продукту

кількість учнів осіб мережа закладів 1689,00 0,00 1689,00
кількість учнів які навчаються в інклюзивних класах осіб мережа закладів 1,00 0,00 1,00
кількість одиниць придбаного обладнання осіб накладна 0,00 34,00 34,00

3 ефективності

видатки загального фонду на утримання 1 учня грн. розрахунково 19076,00 0,00 19076,00

видатки загального фонду на утримання 1 учня інклюзивного класу грн. розрахунково 15000,00 0,00 15000,00

діто-дні відвідування днів табель відвідувань 26286,00 0,00 26286,00
середні видатки на придбання 1 одиниці обладнання грн. розрахунково 0,00 11275,00 11275,00

4 якості

кількість днів відвідування днів табель відвідувань^ 186,00 0,00 186,00

Начальник відділу освіти Ватутінської міської ради Сергій БУРБЕЛО

( ін іц іал и /ін іц іал , п р ізви щ е)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове 

Н ачали

інської міської ради Черкаської області 

ня Ватутінської міської ради Валерій ПІНЬКАС

( ін іц іал и /ін іц іал , п р ізви щ е)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ начальника відділу освіти 

Відділ освіти Ватутінської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бю дж ету )

А/ібЗ іє.сгіоіо

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

( 0600000 ) Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845
(код  П рограм но ї класифікації видатків та (найм енування головного  розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету ) (код за Є ДРП О У )

кредитування м ісцевого бю дж ету)

(0 6 1 0 0 0 0 ) Відділ освіти Ватутінської міськради 24417845
(код  П рограм ної класифікації видатків та (найм енування відповідального виконавця) (код  за  Є ДРП О У )

кредитування м ісцевого бю дж ету)

(0 6 1 1 0 1 0 ) 1010 0910 Надання дошкільної освіти 23202100000

(код  П рограм ної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код  Ти пово ї програм ної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код  Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюдж ету)

(найменування бю дж етної програми згідно з Т иповою  програм ною  класифікацією видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код  бюдж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16028216.73  гривень , у тому числі загального фонду -  15027111.73  гривень та спеціального фонду 
-  1001105.00  гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-УІ1І, 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 сесії Ватутінської міської ради від 18.12.2019 року № 80-2/УП " Про міський бюджет м. Ватутіне на 2020 рік" зі змінами.

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 дош кільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти 13 923 412 42 383 13 965 795
2 Організація харчування в закладах дошкільної освіти 1 028 699,73 921 522 1 950 221,73

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 37 200 37 200

4
Створення належних умов для здобутя дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивного навчання

75 000 0 75 000

Усього 15 027 111,73 1 001 105 16 028216,73

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість закадів дош кільної освіти од. мережа закладу 4,00 0,00 4,00
кількість груп од. мережа закладу 26,00 0,00 26,00
середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу од. звіт помережі, штатах 52,75 0,00 52,75
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. звіт помережі, штатах 10,00 0,00 10,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. звіт помережі, штатах 8,50 0,00 8,50
середньорічне число штатних одиниць робітників од. звіт помережі, штатах 67,75 0,00 67,75
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. звіт помережі, штатах 139,00 0,00 139,00



- 2 3 4 5 6 7

кількість інклюзивних груп од. мережа закладу 2,00 0,00 2,00

2 продукту

кількість дітей від 0 до 6 років осіб звіт 713,00 0,00 713,00

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб табель обліку 526,00 0,00 526,00

кількість одиниць придбаного обладнання од. накладна 0,00 6,00 6,00

кількість дітей, що відвідують інклюзивні групи осіб табель обліку 6,00 0,00 6,00

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

грн. розрахунково 28426,00 0,00 28426,00

діто-дні відвідування ДНІВ табель обліку 86100,00 0,00 86100,00

середні видатки на придбання одиниці обладнання грн. розрахунково 0,00 6200,00 6200,00

витрати загального фонду на перебування 1 дитини в інклюзивній 
групі

грн. розрахунково 12500,00 0,00 12500,00

4 якості

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. розрахунково 73,80 0,00 73,80

кількість днів відвідування од. табель обліку _ 246,00 0,00 246,00

Начальник відділу освіти Ватутінської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
ФшарврВёЭДЩаадшня Ватутінської міської ради Черкаської області

йдй'лі,ии«4(»іщісаветю управління Ватутінської міської ради 
*  -  —

~  98, 9ио<М>

Сергій БУРБЕЛО

( ін іц іал и /ін іц іал , п р ізви щ е)

Валерій ПІНЬКАС

(п ідп и с) (ін іц іал и /ін іц іал , п р ізви щ е)


