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

НАКАЗ

06.05.2021 рік м. Ватутіне № 105

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

Відповідно до рішення міської ради від 29.04.2021 №8-3/УІІІ « Про 
внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-52/УІІІ «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:

Внести зміни до паспортів бюджетних програми на 2021 рік Відділу освіти 
Ватутінської міської ради за КПКВКМБ 0611021, 0611210, 0611141, 0611142 
що додаються.



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 / розпорядчий документ 

Відділ освіти Ватутінської міської ради

(найменування головного розпорядника

іа Ґ №  Аь О й . 0 £ , Л О Х  /ті
7 коштів місцевого бюджету) /

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 міської ради 24417845

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611021 1021

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти

(код за ЄДРПОУ)

23560000000

, .  _  (код Функціональної (найменування бюджетної програми зпдно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та . . . .  . _ ,

_ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —14772911.11 гривень , у тому числі загального фонду — 13095751.00 гривень та спеціального фонду 
- 1677160.11 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 повну загальну середню освіту" від 01.05.2021 
№ 463-ІХ (зі змінами та доповненнями), постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 88(зі змінами), Міська програма "Турбота" на 2021-2027роки затверджена рішення сесії від 
29.04.2021р. № 8-7/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), Рішення міської ради від 29.04.2021 №  8-3/УШ " Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-52/УІ1І № Про бюджет 
Ватутінської міської територіальної громади на 2021 рік."

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

№
з/п

Ціль державної політики

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

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 12 450 885,00 128 258,55 12 579 143,55

3 Організація харчування у закладах загальної середньої освіти 644 866,00 1 548 901,56 2 193 767,56

Усього 13 095 751,00 1 677 160,11 14 772 911,11

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 "Турбота" на 2017-2027роки 156 674,00 0,00 156 674,00

Усього 156 674,00 0,00 156 674,00

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

і 2 3 4 5 6 7

кількість учнів осіб мережа закладів 1 931,00 0,00 1 931,00

кількість дітей дош кільного віку осіб мережа закладів 36,00 0,00 36,00

3 ефективності

видатки загального фонду на утримання 1 учня грн. розрахунково 6 782,00 0,00 6 782,00

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



4 якості
кількість днів відвідування днів табель

Н ач ал ьн и к  відділу освіти

Фінансове управління Ватутінської міської ради Черкаської області
. і ,
Начальник фінансового управління



Сергій ВОРОНЮК
( ін іц іал и /ін іц іал , пр ізвищ е)

Валерій ПІНЬКАС
( ін іц іал и /ін іц іал , прізвищ е)


