
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

дЖГ /ЗРЇ.МЗ/
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)

0611200 1200

(найменування відповідального виконавця)

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
0990 бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими

освітніми потребами

(код за ЄДРПОУ)

23560000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової прої рамної 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 -152574,00 гривень , у тому числі загального фонду - 152574,00 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-VIII 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), 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_____________________________________________________

№ 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________________________________________________________
№ 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

1 2 3 4 5

1 Створення належних умов для здобутя дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивного навчання

123 868,00 0,00 123 868,00

2 Створення належних умов для здобутя освіти дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивного навчання

28 706,00 0,00 28 706,00

Усього 152 574,00 0,00 152 574,00

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

Начальник відділу освіти

№ 
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 розрахунково 17 695,43 0,00 17 695,43

видатки загального фонду на утримання 1 учня інклюзивного класу грн. розрахункову _________ ___  4 784,33 0,00 4 784,33

Сергій ВОРОНЕЖ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Ватутінської міської ради Черкаської області 

фінансового управління Валерій ПІНЬКАС
(підпис)

13 6 87^

(ініціали/ініціал, прізвище)



Порівняльна таблиця щодо зміни у бюджетних паспортах по КТПКВК 0611200

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)_

73360,00 0,00 152574,00 0 79214,00 0,00

За рахунок збільшення субвенції 
з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами 
передбачені видатки: на 
заробітну плату - 22829,00 грн, на 
нарахування на оплату праці - 
5025,00 грн, 
на закупівлю засобів навчання та 
обладнання - 51360,00 грн.

Виконавець: Лоцман Н.І.


