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

НАКАЗ

4.03.2021 рік м. Ватутіне № 44

Про внесення змін до паспортів та 
затвердження паспорта 
Бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до рішення міської ради від 25.02.2021 №5-3/VIII « Про 
внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-52/УІП «Про 
бюджет Ватутінської міської територіальної громади на 2021 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 № 1103/25880 (зі змінами, у 
редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1209)

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програми на 2021 рік Відділу 
освіти Ватутінської міської ради за КПКВКМБ 0611021, 0611142 що
додаються.

2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік Відділу освіти 
Ватутінської міської ради за КПКВКМБ 0611210 що додається.

Начальник відділу освіти Сергій ВОРОНЮК



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 )

л/44і к. Оь. Юі  / .

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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)

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

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

0 6 1 1 0 2 1 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
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 -14717115 гривень , у тому числі загального фонду -  13045751 гривень та спеціального фонду -  
1671364 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), Програма "Турбота" на 2021-2027роки затверджена рішення сесії від 17.12.2020р. №2- 
39/УІІІ .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)

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

№
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 12 400 885 122 904 12 523 789
3 Організація харчування у закладах загальної середньої освіти 644 866 1 548 460 2 193 326

Усього 13 045 751 1 671 364 14 717115

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 Програма "Турбота" на 2017-2027роки 156 674 0 156 674

Усього 156 674 0 156 674

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 б 7
1 затрат

кількість закладів од. мережа закладів 7,00 0,00 7,00
кількість класів од. мережа закладів 86,00 0,00 86,00
середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу од. звіт по мережі, штатах 181,67 0,00 181,67
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. звіт по мережі, штатах 35,52 0,00 35,52

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. звіт по мережі, штатах 27,50 0,00 27,50
середньорічне число штатних одиниць робітників од. звіт по мережі, штатах 74,00 0,00 74,00
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. звіт по мережі, штатах 318,69 0,00 318,69
кількість груп од. мережа закладів 3,00 0,00 3,00

2 продукту
кількість учнів осіб мережа закладів 1 931,00 0,00 1 931,00
кількість дітей дошкільного віку осіб мережа закладів 36,00 0,00 36,00

3 ефективності
видатки загального фонду на утримання 1 дитини грн. розрахунково 6 632,00 0,00 6 632,00



діто-дні відвідування днів табель відвідувань 361 097,00 0,00 361 097,00
4 якості

кількість днів відвідування днів табель відвідувань 187,00 0,00 187,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

цС0В£
Начальник фінансового управління Ватутінської міської ради

//*  -----
Г/. /

Дата погодження:

?1% Ъ
Vе\ О ІІ ?■ О Ь

І ш >■ І

Сергій ВОРОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валерій ПІНЬКАС
(ініціали/ініціал, 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 )

л А у  іЩ ,

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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)

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

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

0 6 1 1 2 1 0 1210 0990
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами

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 -38191.34 гривень , у тому числі загального фонду -  38191.34 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-УІИ зі змінами, 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).

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 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 дошкільної та повної загальної середньої освіти дітям з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми



№
з/п

Завдання

1 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної та загальної середньої освіти дітям з особливими освітніми потребами

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 здобутя дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивного навчання

29 836,52 29 836,52

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

8 354,82 0 8 354,82

Усього 38 191,34 0 38 191,34

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

1. 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 інклюзивних груп од. мережа закладу 3,00 0,00 3,00
кількість інклюзивних класів од. мережа закладу 5,00 0,00 5,00

2 продукту
кількість дітей, що відвідують інклюзивні групи осіб мережа закладу 7,00 0,00 7,00
кількість учнів які навчаються в інклюзивних класах осіб мережа закладу 6,00 0,00 6,00

3 ефективності
витрати загального фонду на перебування 1 дитини в інклюзивній 
групі

грн/рік розрахунково 4 262,00 0,00 4 262,00

видатки загального фонду на утримання 1 учня інклюзивного класу
С VI

грн/рік розрахунково • 1 392,00 0 .0 0 1 392,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:
.. //

Начальник фінансового управління Ватутінської міської ради Черкаської області
 У / /У , ж  о -і т  V \ч /-V/  ̂ ‘ '

Дата погодження:

М.П.

Сергій ВОРОНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Валерій ПІНЬКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти

Відділ освіти Ватутінської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0600000

Паспорт
бю дж етної програми місцевого бю джету на 2021 рік

Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845

2 .

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти Ватутінської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

24417845

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611142

(найменування відповідального виконавця)

1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

(код за ЄДРПОУ)

23560000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

,  _  ... . (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та . . .
с  . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) 1

кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -22120 гривень , у тому числі загального фонду -  22120 гривень та спеціального фонду -  0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-УІІІ зі змінами, 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 КМУ "Про затвердження порядку надання одноразової,допомоги дітям -  сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після 
досягнення 18 -  річного віку" від 25.08.2005 №823 із змінами, "Програма розвитку освіти м. Ватутіне на 2017-2021 роки" затверджена рішення міської ради 32-6/УИ від 27.04.2017р., 
Програма "Турбота" на 2021-2027роки затверджена рішення сесії від 17.12.2020р. №2-39/УІІІ,"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.

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Стимулювання творчого,інтелектуального,духовного розвитку обдарованої молоді шляхом виплати грошової винагороди
2 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18 років, забезпечення реалізації інших освітніх програм та заходів.

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання



1 Забезпечити реалізацію інших освітніх програм та заходів
2 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18 років.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виплат обласних стипендій обдарованим дітям 22 120 0 22 120

Усього 2 2  12 0 0 2 2  120

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 Програма розвитку освіти м. Ватутіне на 2017-2021 роки 18 500 0 18 500
2 Програма "Турбота " на 2021-2027 роки 3 620 0 3 620

Усього 2 2  1 20 0 2 2  12 0

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 затрат
виплати стипендій міського голови обдарованим дітям грн. рішення міської ради 1 200,00 0,00 1 200,00
виплати грошової винагороди обдарованим дітям грн. наказ відділу освіти 17 300,00 0,00 17 300,00
обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам грн. кошторис 3 620,00 0,00 3 620,00

2 продукту
кількість одержувачів стипендії осіб наказ відділу освіти 1,00 0,00 1,00
кількість одержувачів грошової винагороди осіб наказ відділу освіти 62,00 0,00 62,00

середньорічна кількість одержувачів допомоги осіб лист служби у справах 
дітей

2,00 0,00 2,00

3 ефективності
середній розмір стипендії міського голови на 1 учня грн. наказ відділу освіти 200,00 0,00 200,00
середній розмір грошової винагороди на 1 учня грн. наказ відділу освіти 275,00 0,00 275,00
середній розмір допомоги грн. розрахунково ^ - 5 ? ^ 1 810,00 0,00 1 810,00
Начальник відділу освіти - / ,4  Сергій ВОрОНюК

   ----------------------------------# > ^ Я п и с )  і  (ініціали/ініціал, прізвище)
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Начальник фінансовогруправлінняВатутінської міської ради /а Валерій ПІНЬКАС
(л ілт с )  (ініціали/ініціал, прізвище)
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