
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 № Іб-І/УШ « 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 0611061, 0611021, 0611010, 0610160, 
0611160, 0611070, 0611142, 0611141, 0615031, що додаються.

Сергій ВОРОНЮКНачальник відділу освіт 
033 7



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)

25.10.2021 р. №244

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.  0600000__________Відділ освіти Ватутінської міської ради____________________________________________________________________________________24417845_____
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000 Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету) 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої -
3. 0611021 1021 0921 23560000000

ОСВІТИ

, „ ....... . , т ... . (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 ' 7 г г .

<- ч ~ „  ч класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) 1 г л
кпрпитурйння бшпжетхА

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -18046133,13 гривень , у тому числі загального фонду - 16101780,79 гривень та спеціального фонду 
— 1944352,34 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту"від 05.09.2017 №2145-УПІ (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 01.05.2021 
№463-ІХ (зі змінами та доповненнями), постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №88(зі змінами),Міська програма "Турбота" на2021-2027роки 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" (зі змінами), Рішення міської ради від 18.10.2021 № 16-1/УШ "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-52/УШ Про бюджет 
Ватутінської територіальної громади на 2021 рік "
6, Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми _____________________________________ _____________

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

№ з/п Ціль державної політики
1 Заберпечення всебічного розвитку особистості шляхом формування особистості.навчання та виховання в денних закладах загальної середньої освіти

№ 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 Створення належних умов для діяльності працівників та фукціонування закладів загальної середньої освіти 15 372 734,79 277 103,97 15 649 838,76
3 Організація харчування у закладах загальної середньої освіти 652 866,00 1 555 131,32 2 207 997,32
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ■ 0,00 112 117,05 112 117;05
6 Створення мережі інтернет 8 250,00 0,00 8 250,00



8 оновлення програмного забезпечення "Курс :Школа.Комплекс управління ресурсами ЗНЗ" з терміналом 
"Контполеп"

67 930,00 0,00 67 930,00

Усього 16 101 780,79 1 944 352,34 18 046 133,13
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд. Усього
1 Програма "Турбота" на 2017-2027роки 156 674 0 156 674
2 Програма "Іноваційна школа м.Ватутіне " на період до 2023 року 67 930 0 67 930

Усього 224 604 0 224 604
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 затрат
кількість закладів од. положення про відділ 7,00 0,00 7,00
кількість класів од. мережа закладів 89,00 0,00 89,00
середньорічне число посалових ставок педагогічного персоналу ол. звіт по мережі, штатах 184.85 0.00 184.85
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за од. звіт по мережі, штатах 47,65 0,00 47,65
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. звіт по мережі, штатах 27,50 0,00 27,50
середньорічне число штатних одиниць робітників од. звіт по мережі, штатах 73,00 0,00 73,00
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. звіт по мережі, штатах 318,69 0,00 318,69
кількість груп од. мережа закладів 2,00 0,00 2,00
обсяг витрат на оновлення програмного забезпечення "Курс 
:Школа.Комплекс управління ресурсами ЗНЗ" з терміналом 
"Контполеп"

грн. кошторис 67 930,00 . 0,00 67 930,00

2 продукту
кількість учнів осіб мережа закладів 1 902,00 0,00 1 902,00
кількість дітей дошкільного віку осіб мережа закладів 22,00 0,00 22,00
кількість придбаних підручників од. розрахунково 0.00 739.00 739.00
кількість придбаного мережевого обладнання од. накладна 5.00 0.00 5.00
кількість придбаного пристою нагляду з терміналом "Контролер" од. накладна 1.00 0.00 1.00

3 ефективності
видатки загального Фонду на утримання 1 учня гпн. позпахунково 7 688.97 0.00 7 688.97
діто-дні відвідування ДНІВ табель відвідувань 238 260.00 0,00 238 260,00
середні видатки на придбання одного підручника грн. розрахунково 0.00 74.16 74.16
середні видатки на придбання мережевого обладнання грн. накладна 1 650.00 0.00 1 650,00
середня вартість придбаного пристою нагляду "Контролер" грн. розрахунково 33 965.00 0,00 33 965,00
середня вартість оновлення програмного забезпечення "Курс 
:Школа.Комплекс управління ресурсами ЗНЗ"

грн. розрахунково 33 965,00 0,00 33 965,00

4 ЯКОСТІ
кількість днів відвідування ДНІВ табель 187,00 0,00 187,00
Начальник відділу освіти Сергій ВОРОНЮК

і фі^ансДве управління Ватутінської міської ради Черкаської області

■ ■ Начальник фінансового управління

■ ® т3/23.10.2021р.. У' // (підпис)
''Ч >^6 87О9 8^/

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валерій ПІНЬКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Порівняльна таблиця щодо зміни у бюджетних паспортах по КТПКВК 0611021

Затверджено бюджетним 
паспортом Зі змінами Відхилення Пояснення щодо відхилень

Загальний 
фонд (грн)

Спеціальний 
фонд (грн)_

Загальний 
фонд (грн)

Спеціальний 
фонд (грн)_

Загальний 
фонд (грн)

Спеціальний 
фонд (грн)_ Загальний фонд (грн)

Спеціальний фонд 
(грн)_

15345210,79 1944352,34 16101780,79 1944352,34 756570,00 0,00

В зв'язку зі зростанням вартості тарифів 
на енергоносії з бюджету міської 
територіальної громади виділено 
додаткові кошти по КЕКВ 2271 в сумі 
245820 грн., по КЕКВ 2272 в сумі 16000 
грн., по КЕКВ 2273 в сумі 118500 грн., по 
КЕКВ 2274 в сумі 368000 грн., а також 
виділено кошти по КЕКВ 2210 в сумі 8250 
грн. на придбання роутерів для ліцею 
№1.

Виконавець:

д

Наталія НАУМЕНКО


