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

НАКАЗ

30.12.2020 м. Ватутіне №337

Про внесення змін до паспортів 
Бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-51/УІІІ “ Про
внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 80-2/УІІ“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, 0611090, 
0615031 що додаються.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N2 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти

Відділ освіти Ватутінської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

л 'й 'іУ  z o . i l .

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

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

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

(0 6 1 5 0 3 1  ) 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл

23560000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредіпування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1198392 гривень , у тому числі загального фонду -  1183300 гривень та спеціального фонду -  15092
гривень. ч

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-ХН 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 сесії Ватутінської міської ради від 18.12.2019 року № 80-2/У1І " Про міський бюджет м. Ватутіне 
на 2020 оік" 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, самореалізації, 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 ди тячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

І 2 3 4 5

1 Забезпечення належного утримання працівників та фунціонування ДЮСШ 1 183 300 15 092 1 198 392
Усього І 183 300 15 092 1 198 392

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 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 1183300,00 0,00 1183300,00

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 п р о д у к т у

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



..дькість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних 
змаганнях осіб звіт 205,00 0,00 205,00

3 ефективності
середні витрати на ДЮСШ з розрахунку на одного працівника гри. розрахунково 93320,00 0,00 93320,00
середньомісячна заробітна плата працівника гри. розрахунково 5486,00 0,00 5486,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу, у розрахунку на 
одного учня грн. розрахунково 5504,00 0,00 5504.00

Начальник відділу освіти Ватутінської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Ватутінської міської ради Черкаської області 

эго управління Ватутінської міської ради

Сергій БУРБЕЛО
(ініціаліі/ініціал. прізвище)

Валерій ПІНЬКАС
(ініціалн/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N8 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти

Відділ освіти Ватутінської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

А"ЬЬ7 ^  ЗО. УЗ-

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. (0611090) 1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 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 гіризначень/бюджетних асигнувань - 1255472 гривень , у тому числі загального фонду -  1208700 гривень та спеціального фонду -  46772 
гривень. ^

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-У1ІІ із змінами, Закон України "Про позашкільну освіт>'" 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 програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів V галузі "Освіта"" (зі змінами!. Рішення сесії Ватутінської міської оали від 18.12.2019 р о к у  № 80-2/УІІ " Шо міський бюджет м. Ватутіне на 2020 оік"

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 місця проживання

8. Завдання бюджетної програми



№
з/п Завдання

1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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 та фукціонування станції юних техніків 1 208 700 46 772 1 255 472
Усього 1 208 700 46 772 І 255 472

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 з а т р а т

кількість закладів од. мережа закладу 1,00 0,00 1,00
середні,орічне число посадових ставок педагогічного персоналу од. звіт по мережі, штатах 8,61 0,00 8,61
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу од. звіт по мережі, штатах 1,50 0.00 1,50

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. звіт по мережі, штатах 0,50 0,00 0,50
середньорічне число штатних одиниць робітників од. звіт по мережі, штатах 2,00 0,00 2,00
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. звіт по мережі, штатах 12,61 0,00 12,61

2 п р о д у к т у

середньорічна кількість дітей,які отримують позашкільну освіту осіб журнал обліку 385,00 0,00 385.00
кількість гуртків од. мережа 15,00 0,00 15,00

3 е ф е к т и в н о с т і

витрати на 1 дитину, яка отримуює позашкільну освіту грн. розрахунково ^ 3139,00 0,00 3139,00

СВІТИ

лупнської міської ради 
управління

Сергій БУРБЕЛО
(ініціалн/їніціад. прітвищс)

Валерій ИІНЬКАС
(ішціалн/шіціал. 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

Відділ освіти Ватутінської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

ЪО. Л .  iOlOfy.

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)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

(код за ЄДРПОУ)

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

23560000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджет)')

(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 - 33784470,49 гривень , у тому числі загального фонду -  31906344,49 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-V111 (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),Г1оложення 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/УІІ " Поо міський бюджет м. Ватутіне на 2020 оік" зі змінами.

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Заберпечеиня всебічного розвитку особистості шляхом формування особист ості,навчання та виховання в денних закладах загальної середньої осві ти
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

1 2 3 4 5

І Створення належних умов для діяльності працівників та фукціонування закладів загальної середньої освіти 31 596 252,71 189 443 ЗІ 785 695,71

2 Створення належних умов для здобутя освіти дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивного навчання 15 605,78 0 15 605,78

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 З І 906 344,49 1 878 126 33 784 470,49

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 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



шьорічне число штатних одиниць спеціалістів од. звіт по мережі, штатах 21,00 0,00 21,00
„срелньорічнс 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 234,63 0,00 234,63
кількість інклюзивних класів од. мережа закладів 2,00 0,00 2,00

2 п р о д у к т у

кількість учнів осіб мережа закладів 1712,00 0,00 1712,00
кількість учнів які навчаються в інклюзивних класах осіб мережа закладів 2,00 О О О 2,00
кількість одиниць придбаного обладнання осіб накладна 0.00 38,00 38,00

3 е ф е к т и в н о с т і

видатки загального фонду на утримання 1 учня грн. розрахунково 18628.00 0.00 18628,00

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

атутінської міської ради Черкаської області 

равління Ватутінської міської ради

Сергій БУРБЕЛО
(ініціалк/ініціал, прізвище)

Валерій ПІНЬКАС
(іііішалн.'їніиціл. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N8 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти

Відділ освіти Ватутінської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

МЬЬЧ к а  Ш П .

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 Програмної класифікації видатків та 

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

3. (0611010) 1010 0910 Надання дошкільної освіти 23560000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредігтування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно 3 Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредігтування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -14832274,73 гривень , у тому числі загального фонду -  13796311,73 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-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 V галузі "Освіта""їзі змінами!. Рішення сесії Ватутінської міської пали від 18.12.2019 ооку № 80-2/УІІ и Ппо міський бюджет м. Ватугіне на 2020 оік" 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

і 2 3 4 5

і Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти 12 768 612 64 640 12 833 252
2 Організація харчування в закладах дошкільної освіти 952 699,73 923 123 1 875 822,73
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 13 796 311,73 І 035 963 14 832 274,73

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

1 2 3 4 5 б 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



1 2 3 4 5 б 7
кількість інклюзивних груп од. мережа закладу 3,00 0,00 3,00

2 продукту
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 ч, р о о 473,00
кількість одиниць придбаного обладнання од. накладна 0.00 7,00 7,00
кількість дітей, що відвідують інклюзивні групи осіб табель обліку 7,00 0,00 7,00

3 ефективності
витрати загального фонду на перебування 1 дитини в дошкільному 
закладі грн. розрахунково 29009,00 0,00 29009,00

діто-дні відвідування днів табель обліку 86100.00 0,00 86100,00
середні видатки на придбання одиниці обладнання грн. 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 ~ 246,00 р о О 246,00

Начальник відділу освіти Ватутінської міської ради

пого;
[ЛуїоЙвй Ватутінської міської ради Черкаської області 

управління Ватутінської міської ради

Сергій БУРБЕЛО
(ІНІиІДЛІі/ІНІЦІііЛ. прізвище)

Валерій ПІНЬКАС
(ініціали/ініціал. прізвище)


