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

НАКАЗ

23.12.2020 м. Ватутіне №333

Про внесення змін до паспортів 
Бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до рішення міської ради від 17.12.2020 № 2-5ЛТІІ “ Про 
внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 80-2/УН“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 0610160, 0611010, 0611020, 
0611150, 0611161, 0615031 що додаються.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти

Паспорт

Відділ освіти Ватутінської мідвуої ради
(найменування го коштів місцевого бюджету)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. ( 0600000 ) Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(0610000) Відділ освіти Ватутінської міськради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за СДРПОУ)

24417845
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

(код за ЄДРПОУ)

3. (0611020) 1020 0921 освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

23560000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
креліггування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34919870,49 гривень , у тому числі загального фонду -  33041744,49 гривень та спеціального фонду 
-  1878126 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 №65І-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/У1І " 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 Заберпечсння 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

№
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 32 731 652,71 189 443 32 921 095,71

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

15 606 0 15 606

3 Організація харчування у закладах загальної середньої освіти 294 486 1 140 304 1 434 790

5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 548 379 548 379
Усього 33 041 744,49 1 878 126 34 919 870,49

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

№
з/п

Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 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 з а т р а т

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 138,53 0,00 138,53
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. звіт по мережі, штатах 23,85 0,00 23,85

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



1 2 3 4 5 6 7
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. звіт по мережі, штатах 234,63 0,00 234,63
кількість інклюзивних класів од. мережа закладів 2,00 0,00 2,00

2 продукту
кількість учнів осіб мережа закладів 1712,00 0,00 1712.00
кількість учнів які навчаються в інклюзивних класах осіб мережа закладів 2.00 0,00 2,00
кількість одиниць придбаного обладнання осіб накладна 0,00 38,00 38,00

3 ефективності
видатки загального фонду на утримання 1 учня грн. розрахунково 19291,00 0,00 19291,00

видатки загального фонду на утримання 1 учня інклюзивного класу грн. розрахунково 7803,00 0,00 7803.00

діто-дні відвідування днів табель відвідувань 26286,00 0,00 26286,00
середні видатки на придбання 1 одиниці обладнання грн. накладна 0,00 14431,00 14431,00

4 ЯКОСТІ
кількість днів відвідування днів табель відвідувань 186,00 0,00 186,00

Начальник відділу освіти Ватутінської міської ради

попркв
Фіиа.ис<ув>

. » V
І Іачазїі

інської міської ради Черкаської області 

іавління Ватутінської міської ради

ЛоЛ.о

Сергій БУРБЕЛО
(ініціалн/імішад. прізвище)

Валерій ПІНЬКАС
(ініціалн/ініцілл. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. ( 0 6 0 0 0 0 0  ) Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. ( 0 6 1 0 0 0 0 ) Відділ освіти Ватутінської міськради 24417845
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. ( 0 6 1 0 1 6 0 ) 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

23560000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації4 видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредшування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 685300 гривень , у тому числі загального фонду -  685300 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування", Закони України "Про освіту" від 05.09.2017 №2І45-УІП, 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"". Рішення 
сесії Ватутінської міської ради від 18.12.2019 року № 80-2/УІ1" 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 Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління закладами освіти, на місцевому рівні.



7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

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

685 300 0 685 300

Усього 685 300 0 685 300

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

1 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 4,00 0,00 4,00
2 п р о д у к т у

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 18,00 0,00 18,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнал реєстрації 78,00 0,00 78,00

3 е ф е к т и в н о с т і



кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника од. журнал реєстрації 5,00 0,00 5,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника од. журнал реєстрації 20,00 0,00 20,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці гри. розрахунково 171325,00 0,00 171325,00

у/

Начальник відділу освіти Ватутінської міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 636 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Паспорт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу осві ти

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(0600000 ) Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевою бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(0610000 ) Відділ освіти Ватутінської міськради 24417845
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

23560000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 685300 гривень , у тому числі загального фонду -  685300 гривень та спеціального фонду -  0. 
гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України. Закони України "Про місцеве самоврядування". Закони України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-УІІІ, Положення про відділ освіти 
Ватутінської міської ради,наказ МФУ від 26.08.2014 №836"ГІро 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"". Рішення 
сесії Ватутінської міської ради від 18.12.2019 року № 80-2/УІ1" 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 Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління закладами освіти, на місцевому рівні.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми



№
з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

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

685 300 0 685 300

Усього 685 300 0 685 300

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

№
з/п Найменування місцевої /  регіональної програми 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 з а т р а т

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 4,00 0,00 4,00
2 п р о д у к т у

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 18,00 0,00 18,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнал реєстрації 78,00 0,00 78,00

3 е ф е к т и в н о с т і

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника од. журнал реєстрації 5,00 0,00 5,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника од. журнал реєстрації 20,00 0,00 20,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунково 171325,00 0,00 171325,00

Сергій БУРБЕЛО
(іміціалн/ініціа.1. прізвище)

Валерій ПІНЬКАС
(ініціалн/ініціал. прізвище)

Н а ч а л ь н и к  в ід д іл у  о с в іт и  В а т у т ін с ь к о ї  м іс ь к о ї  р а д и

іської міської ради Черкаської області 

іння Ватутінської міської ради

оло
м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N8 636 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N8 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0600000) Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845
(кол Програмної класифікації видатків та 

кредіггування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. (0610000) Відділ освіти Ватутінської міськради 24417845
(кол Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0615031 ) 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл

23560000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредіггування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредіггування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредіггування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1333592 гривень , у тому числі загального фонду -  1318500 гривень та спеціального фонду -  .1.5092 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-УІІ1, "Про фізичну культуру та сорт " від 24.12.1993 №3808-ХІІ із змінами та 
доповнсннями,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 сесії Ватутінської міської ради від 18.12.2019 року № 80-2/УН " 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 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, саморсалізації, набуття навичок 
здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення належного утримання працівників та фунціонування ДЮСШ 1 318 500 15 092 1 333 592
Усього 1 318 500 15 092 1 333 592

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

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету од.

положення про відділ 
освіти 1,00 0,00 1,00

обсяг витрат на ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються 
з бюджету грн. кошторис 1318500,00 0,00 1318500,00

кількість штатних працівників, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету од. штатний розпис 12,68 0,00 12,68

кількість тренерів од. штатний розпис 7,58 0,00 7,58
2 продукту

середньорічна кількість учнів осіб журнал обліку 215,00 0,00 215,00



^гь учнів, що взяли участь у регіональних спортивних 
аганнях осіб звіт 205,00 0,00 205,00

ефективності
середні витрати на ДЮСШ з розрахунку на одного працівника грн. розрахунково 103983,00 0,00 103983,00
середньомісячна заробітна плата працівника грн. розрахунково 5486,00 0,00 5486,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу, у розрахунку на 
одного учня грн. розрахунково 6133,00 0.00 6133,00

Начальник відділу освіти Ватутінської міської ради

погсу
Фі і ііу^н^'чдфалпі 1 

1Ы

інської міської ради Черкаської області 

ііннм Ватутінської міської ради

ш о

Сергій БУРБЕЛО
(жіціади/іміціял, прізвище)

Валерій ГШІЬКАС
(ініціллііГініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. ( 0600000 ) Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

( 0610000 ) Відділ освіти Ватутінської міськради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

24417845
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0611150) 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 23560000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 922200 гривень , у тому числі загального фонду -  922200 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-УІІІ 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 МФУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних проірам та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
"Освіта"1' із змінами. Рішення сесії Ватутінської міської ради від 18.12.2019 року № 80-2/УІІ" Про міський бюджет м. Ватутіне на 2020 рік" із змінами.

6. 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.



Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми
№ Завдання

і Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
№ Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
і 2 3 4 5

1 Забезпечення належного утримання працівників та утримання методичного кабінету' 922 200 0 922 200
Усього 922 200 0 922 200

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

________________ тинянь

Усього

1 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 з а т р а т

кількість закладів од.
положення про відділ 
освіти

1,00 0,00 1,00

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу од. звіт по мережі, штатах 6,25 0,00 6,25

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. звіт по мережі, штатах 1,00 0,00 1,00
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. звіт по мережі, штатах 7,25 0,00 7,25

3 е ф е к т и в н о с т і

витрати на одного працівника грн. розрахунково 127200,00 0,00 127200,00



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

( 0 6 0 0 0 0 0  ) Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

24417845
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

( 0 6 1 1 0 1 0 ) 1010 0910 Надання дошкільної освіти 23560000000

(код Програмної класифікації видатків та 
креділуваїшя місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -15701974.73 гривень , у тому числі загального фонду -  14666011,73 гривень та спеціального фонду 
-  1035963 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-УІН, Закон України "Про дошкільну освіту " від 11.07.2001 №2628-111 із змінами та 
доповненнями, Положення про відділ освіти Батутінської 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 V галузі ”Освіта""(зі змінами). Рішення сесії Ватутінської міської ради від 18.12.2019 року № 80-2/УІІ" Про міський бюджет м. Ватутінс 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 дошкільної 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

1 2 3 4 5

1 Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти 13 638 31 1,73 64 640 13 702 951,73
2 Організація харчування в закладах дошкільної освіти 952 700 923 123 1 875 823
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 48 200 48 200

4 Створення належних умов для здобутя дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивного навчання 75 000 0 75 000

Усього 14 666 011,73 1 035 963 15 701 974,73

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

№
з/п Найменування місцевої/регіональної програми 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

і 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

кількість закадів дошкільної освіти од. мережа закладу 4,00 0,00 4,00
кількість груп од. мережа закладу' 25,00 0,00 25,00
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 8,00 0,00 8,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. звіт помережі, штатах 66,55 0,00 66,55
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. звіт помережі, штатах 137,30 0,00 137,30
кількість інклюзивних груп од. мережа закладу 3,00 0,00 3,00

2 п р о д у к т у

кількість дітей від 0 до 6 років осіб звіт 521,00 0,00 521,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб табель обліку 473,00 0,00 473,00
кількість одиниць придбаного обладнання од. накладна 0,00 7,00 7,00



..ость дітей, що відвідують інклюзивні групи осіб табель обліку 7,00 0,00 7,00
ефективності
витрати загального фонду на перебування 1 дитини в дошкільному 
закладі гри. розрахунково 30848,00 0,00 30848,00

діто-дні відвідування днів табель обліку 86100,00 0,00 86100,00
середні видатки на придбання одиниці обладнання гри. накладна 0,00 6886,00 6886,00
витрати загального фонду на перебування 1 дитини в інклюзивній 
групі

грн. розрахунково 10714,00 0,00 10714,00

4 якості
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. розрахунково 90,80 0,00 90,80
кількість днів відвідування од. табель обліку а 246,00 0,00 246,00

Начальник відділу освіти Ватутінської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансд Ватутінської міської ради Черкаської області 

правління Ватутінської міської ради

М о

Сергій БУРБЕЛО
(ініціалм/ініціал. прізвище)

Валерій ПІНЬКАС
(іиіціалн/ініціа.1. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0600000 ) Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. (0610000) Відділ освіти Ватутінської міськради 24417845
(код 11 рої рамної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідальною виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0611161 ) 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 23560000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредігтування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредігтування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредігтування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних 
гривень .

асигнувань -1493700 гривень , у тому числі загального фонду -  1493700 гривень та спеціального фонду -  0

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-УІ1І,"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"" із змінами. Рішення сесії Ватутінської міської ради від 18.12.2019 року № 
80-2/УН " 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 Здійснення контролю за веденням бухгалтерського обліку та фінансової звітності
2 Здійснення якісних послуг з господарського обслуговування.



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення контроль за веденням бухгалтерського обліку,звітності та забезпечення ведення паралізованого господарського обслуговування.постійно.

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами;
2 Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Створення належних умов для діяльності працвників та функціонування ценрапізованої бухгалтерії 1 131 000 0 1 131 000
2 Створення належних умов для діяльності працвників та функціонування господарської групи 362 700 0 362 700

Усього 1 493 700 0 1 493 700

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми 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 з а т р а т

кількість централізованих бухгалтерій од.
положення про відділ 
освіти

1,00 0,00 1,00

середньорічне число штатних одиниці, спеціалістів од. звіт по мережі, штатах 9,50 0,00 9,50
всього - середньорічне число ставок од. звіт по мережі, штатах 9,50 0,00 9,50

кількість груп централізованого господарського обслуговування од.
положення про відділ 
освіти 1,00 0,00 1,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. звіт по мережі, штатах 1,00 0,00 1,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. звіт по мережі, штатах 4,00 0,00 4,00
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. звіт по мережі, штатах 5,00 0,00 5,00

2 п р о д у к т у



1

і 2 3 4 5 б 7

кількість закладів.які обслуговує централізована бухгалтерія од. договір про 
обслуговування

14,00 0,00 14,00

кількість особових рахунків од. підсумково 512,00 0,00 512,00
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії од. графік подання звітності 105,00 0,00 105,00

кількість установ, які обслуговуються працівниками господарчої 
групи од.

положення про 
централізоване 
господарство

13,00 0,00 13,00

3 е ф е к т и в н о с т і

кількість установ,які обслуговує 1 працівник централізованої 
бухгалтерії од.

договір про 
обслуговування 2,00 0,00 2,00

кількість особових рахунків,які обслуговує 1 працівник 
централізованої бухгалтерії од. посадові обовязки 171,00 0,00 171,00

кількість установ, які обслуговує один працівник господарчої групи од. розрахунково 3,00 0,00 3,00

Начальник відділу освіти Ватутінської міської ради Сергій БУРБЕЛО

ПОГОДЖЕНІ
Фінацгфк; упр*шіуїг *

11ачш1Ы1«жй»ш1Щр1»р<й в ^ л

(ініціадк/ініціял. прізвище)

інської міської ради Черкаської області 

вління Ватутінської міської ради

ж о

Валерій ПІНЬКАС
(ініціалн/ініцціл, прізвище)

і


