
ВАТУТІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

15.09.2021 рік м. Ватутіне №213

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

Відповідно до рішення міської ради від 07.09.2021 № 14-2/УІП « Про 
внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-52/УШ «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, 0611010, 0611070, 0611141, 
0615031,0611182 що додаються.



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 )

15.09.2021 р. №213

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

0600000 Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0610000 Відділ освіти Ватутінської міської ради

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

24417845
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 -2115678,55 гривень , у тому числі загального фонду - 2115558,55 гривень та спеціального фонду - 
120,00 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-УІІІ 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" із змінами, Рішення міської ради від 07.09.2021 № 14-2/УІП "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 Здійснення контролю за веденням бухгалтерського обліку та фінансової звітності
2 Здійснення якісних послуг з господарського обслуговування.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення контроль за веденням бухгалтерського обліку,звітності$ забезпечення ведення цетралізованого господарського обслуговування,постійно та забезпечення належної методичної 
поботи закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами;
2 Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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 діяльності працвників та функціонування ценралізованої бухгалтерії 1468537,93 120,00 1468657,93
2 Створення належних умов для діяльності працвників та функціонування господарської групи 647020,62 0,00 647020,62

Усього 2115558,55 120,00 2115678,55
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 б 7
1 затпат

кількість централізованих бухгалтерій од. положення про відділ 1,00 0,00 1,00
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. звіт по мережі, штатах 10,00 0,00 10,00
всього - середньорічне число ставок од. звіт по мережі, штатах 10,00 0,00 10,00
кількість груп централізованого господарського обслуговування од. положення про відділ 1,00 0,00 1,00
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. звіт по мережі, штатах 1,00 0,00 1,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. звіт по мережі, штатах 8,00 0,00 8,00
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. звіт по мережі, штатах 9,00 0,00 9,00

2 ППОЛУКТУ
кількість закладів,які обслуговує централізована бухгалтерія од. договір про 14,00 0,00 14,00
кількість особових рахунків од. підсумково 529,00 0,00 529,00
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії од. графік подання звітності 110.00 0.00 110.00
кількість установ, які обслуговуються працівниками господарчої 
групи од.

положення про 
централізоване 16,00 0,00 16,00

кредиторська заборгоності на початок року грн. річний звіт 0,00 0,00 0,00
3 ефективності

кількість установ,які обслуговує 1 працівник централізованої 
бухгалтерії

од. договір про 
обслуговування

2,00 0,00 2,00

кількість особових рахунків,які обслуговує 1 працівник 
пентпявізованої бухгалтерії од. посадові обов'язки 59,00 0,00 59,00

кількість установ, які обслуговує один працівник господарчої групи од. розрахунково 3,00 0,00 3,00
4 ЯКОСТІ

відсоток погашення кредиторської заборгованості вілс. позпахулялюйд.---^^^ 0.00 0.00 0.00



Порівняльна таблиця щодо зміни у бюджетних паспортах по КТПКВК 0611141

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)_

2103582,55 120,00 2115558,55 11976,00 120,00

Для зменшення дефіциту по 
оплаті енергоносіїв 
централізовоного господарського 
обслуговування та 
централізованої бухгалтерії з 
бюджету міської територіальної 
громади виділені додаткові кошти 
по КЕКВ 2271 в сумі 8705 грн., по 
КЕКВ 2272 в сумі 641 грн. та КЕКВ 
2273 в сумі 2630 грн.

Виконавець: Наталія НАУМЕНКО


