
В АТУТІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

25.10.2021 рік м. Ватутіне №244

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

Відповідно до рішення міської ради від 18.10.2021 № 16-1/УПІ « Про 
внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-52/УІП «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 0611061, 0611021, 0611010, 0610160, 
0611160, 0611070, 0611142, 0611141, 0615031, що додаються.

Начальник відділу освіти А Сергій ВОРОНЮК



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
(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)

0615031 5031

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- ОоЮ юнацьких спортивних шкіл

(код за ЄДРПОУ)

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 -1525293,86 гривень , у тому числі загального фонду - 1492761,00 гривень та спеціального фонду - 
32532,86 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-УІІІ зі змінами, "Про фізичну культуру та сорт " від 24.12.1993 №3808-ХІІ із змінами та 
доповненнями,Положення про відділ освіти Ватутінської міської ради,накази Мінсімїмолодьспорту ,наказ МФУ від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами, наказ МФУ від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура та спорт" зі (змінами), Рішення міської ради від 18.10.2021 № 16-1/УІП "Про внесення змін до рішення міської ради від 
24.12.2020 № 2-52/УШ "Про бюджет Ватутінської міської територіальної громади на 2021 рік".
6. яких бюджетноїполітики, на
№ з/п Ціль державної політики

1 Фізичне виховання й фізкультурно-оздоровча діяльність у навчально-виховній сфері.
2 Розвиток здібностей у вибраному виді спорту.

7. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок 
здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Забезпечення належного утримання працівників та фунціонування ДЮСШ 1 492 761,00 32 532,86 1 525 293,86
Усього 1 492 761,00 32 532,86 1 525 293,86

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
і показники бюджетної

Начальник відділу освіти

№ з/п Показники і Одиниця виміру Джерело 
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 затрат
кількість ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету

од. положення про відділ 
освіти

1,00 0,00 1,00

обсяг витрат на ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються 
з бюджету

грн. кошторис 1 450 561,00 0,00 1 450 561,00

кількість штатних працівників, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету

од. штатний розпис 12,68 0,00 12,68

кількість тренерів од. штатний розпис 7,58 0,00 7,58
кредиторська заборгованість на початок року грн. річний звіт 0,00 0,00 0,00

2 продукту
середньорічна кількість учнів осіб . журнал обліку 248,00 0,00 248,00
кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних 
змаганнях

осіб ЗВІТ 242,00 0,00 242,00

3 ефективності
середні витрати на ДЮСШ з розрахунку на одного працівника грн. розрахунково 114 397,55 0,00 114 397,55
середньомісячна заробітна плата працівника грн. розрахунково 7 351,60 0,00 7 351,60
середні витрати на навчально-тренувальну роботу, у розрахунку на 
одного учня

грн. розрахунково 6 019,20 0,00 6 019,20

4 якості
відсоток погашення кредиторської заборгованості відс. розрахун^о^^^^^^ 0,00 0,00 0,00

Сергій ВОРОНЮК
(ініціали/ішціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Ватутінської міської ради Черкаської області

Начальник фінансового управління

йдпис)

Валерій ПІНЬКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Порівняльна таблиця щодо зміни у бюджетних паспортах по КТПКВК 0615031

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)_

1466761,00 30032,86 1492761,00 32532,86 26000,00 2500,00

Для зменшення дефіциту по 
оплаті за теплопостачання 
спортивної школи з бюджету 
міської територіальної громади 
виділені додаткові кошти по КЕКВ 
2271 в сумі 26000 грн.

Благодійна допомога від 
ГО "Черкащани" для 
придбання 
волейбольної сітки сумі 
2500 грн.

Виконавець: Наталія НАУМЕНКО


