
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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

$ коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845

2.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0610000 Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845

3.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету) 

inn ллої Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої0611061 1061 0921 . 23560000000
освіти 

/ тт ™ ■■ д • • / т •• •• л,- - • (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та .. . . . \ « д/

с ч , класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) r J

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -887605,17 гривень , у тому числі загального фонду - 298605,17 гривень та спеціального фонду -
589000,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII (зі змінами),Закон україни " Про повну загальну середню освіту" від 01.05.2021 № 
463- IX (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)," Програма розвитку освіти м.Ватутіного 
на 2017-2021 роки 27.04.2017 № 32-6/VII зі змінами від 29.01.2021 (рішення № 4-4/VIII), Рішення міської ради від 24.06.2021 №10-2/VIII, "Про внесення змін до рішення міської ради від 
24.12.2020 № 2-52/VIII" 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 належних умов для здобутя освіти дітьми з особливими освітніми потребами з 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

2 Придбання компютерного обладнання 196 605,17 313 000,00 509 605,17
3 Придбання обладнання для харчоблоку 102 000,00 276 000,00 378 000,00

Усього 298 605,17 589 000,00 887 605,17

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

2 продукту
Кількість одиниць компютерного обладнання од. накладна 40 21 61
кількість одиниць обладнання для харчоблоку накладна 24 24 48

3 ефективності
Середні видатки на придбання 1 одиниці для харчоблоку од. табель 4250,00 11500 15750,00

Середні видатки на придбання 1 одиниці компютерного обладнання од. табель у') 4 915,13 14 904,76 19 819,89

Начальник відділу освіти Сергій ВОРОНЕЖ
ПОГОДЖЕНО: ,7^'™

Начальник фінансового управління Ватутінської міської ради Черкаської області

Начальник фінансового управління

ІгИЇЙ
A1

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валерій ПІНЬКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Порівняльна таблиця щодо зміни у бюджетних паспортах по КТПКВК 0611061

Затверджено бюджетним 
паспортом Зі змінами Відхилення Пояснення щодо відхилень

Загальний 
фонд (грн)

Спеціальний 
фонд (грн)_

Загальний 
фонд (грн)

Спеціальний 
фонд (грн)_

Загальний 
фонд (грн)

Спеціальни 
й фонд 
(грн)_ Загальний фонд (грн) Спеціальний фонд (грн)_

0,00 0,00 298605,17 589000,00 298605,17 589000,00

За рахунок залишку коштів 
невикористаної освітньої 
субвенції на початок року були 
передбачені видатки в сумі 
196605,17 грн на принтери, 
ламінотори, рограмне 
забезпечення, та 102000,00 грн на 
сушки для посуду, ванни для митя 
посуду.

Розподілений залишок 
освітньої субвенції 
переданий з загального 
фонду на придбання 
проекторів, ноутбуків в 
сумі 313000,00 грн та 
276000,00 грн на 
холодильники, 
морозильні скрині, 
електричні плити, 
електричні мясорубки, 
витяжки.

Виконавець: Лоцман Н.І.


