
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N9 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

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000 Відділ освіти Ватутінської міської ради

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

24417845

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611142 1142

(найменування відповідального виконавця)

0990 Інші програми та заходи у сфері 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 . . . . . .  ч
. _ _ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -23620.00 гривень , у тому числі загального фонду -  23620,00 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" від 29.03.2016 року №9-9/УІІ затверджена рішенням сесії міської ради, 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., 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"" із змінами, 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."

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

і 2 3 4 5

1 Забезпечення виплати грошової винагороди обдарованим дітям 17 300,00 0,00 17 300,00
2 Виплати дітям-сиротам 3 620,00 0,00 3 620,00
3 Виплата стипендій міського голови. 2 700,00 0,00 2 700,00

Усього 23 620,00 0,00 23 620,00

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 20 000,00 0,00 20 000,00
2 Програма "Турбота" на 2021-2027 роки 3 620,00 0,00 3 620,00

Усього 23 620,00 0,00 23 620,00

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
виплати стипендій міського голови обдарованим дітям грн. рішення міської ради 2 700,00 0,00 2 700,00
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 міського голови 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 міського голови 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 500,00 0,00 500,00



середній розмір грошової винагороди на 1 учня грн. наказ відділу освіти 279,00 0,00 279,00
середній розмір допомоги дітям-сиротам грн. розрахущ фв& <^' 1 810,00 0,00 1 810,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Ватутінської міської ради Черкаської області 

Начальник фінансового управління

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

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


