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ЗАТВЕРДЖЕ��
Наказ МініEFерEFва фінанEів України

26 Eерпня 2014 року №836

(у редакції наказу МініEFерEFва фінанEів України 

від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕ��
Наказ / р>з?>рядч<= д>кумент

02.12.2022р. №237

Відділ >світ< Ватутінськ>ї міськ>ї рад<

(на=менування г>л>вн>г> р>з?>рядн<ка к>штів місцев>г> бюджету)

1. 0600000

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ >світ< Ватутінськ>ї міськ>ї рад< 24417845

(к>д Пр>грамн>ї клас<фікації в<датків та 

кред<тування місцев>г> бюджету)

(на=менування г>л>вн>г> р>з?>рядн<ка к>штів місцев>г> бюджету) (к>д за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ >світ< Ватутінськ>ї міськ>ї рад< 24417845

(к>д Пр>грамн>ї клас<фікації в<датків та 

кред<тування місцев>г> бюджету)

(на=менування від?>відальн>г> в<к>навця) (к>д за ЄДРПОУ)

3. 0611142 1142 0990 Інші ?р>грам< та зах>д< у сфері >світ< 23560000000

(к>д Пр>грамн>ї клас<фікації в<датків та 

кред<тування місцев>г> бюджету)

. _ . ... . (к>д Функці>нальн>ї (на=менування бюджетн>ї ?р>грам< згідн> з Т<?>в>ю ?р>грамн>ю клас<фікацією в<датків та кред<тування місцев>г> (к>д бюджету)
(к>д Т<?>в>ї ?р>грамн>ї клас<фікації в<датків та ... .

_ . клас<фікації в<датків та бюджету)
кред<тування місцев>г> бюджету) 

кред<тування бюджету)

4. ОбEяг бюджеFних призначень/бюджеFних аEигнувань -355570,00 гривень, у Fому чиEлі загального фонду - 355570,00 гривень Fа Eпеціального фонду - 0,00 гривень.

5. ПідEFави для виконання бюджеFної програми

К>нст<туція Україн<, Бюджетн<= к>декс Україн<, Зак>н Україн< "Пр> >світу" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінам<, наказ< у?равління >світ< і наук< від 07.09.2017 №203 "Пр> ?р<значення >бласн<х 

ст<?енді= у 2017р>ці", "Пр>грамма р>б>т< з >бдар>ван>ю м>л>ддю на 2016-2020р>к<" затверджена рішенням сесії міськ>ї рад< від 29.03.2016р>ку №9-9/VII ,рішеня в<к>навч>г> к>мітету міськ>ї рад< від 

25.02.2016 р>ку №72 "Пр> заснування ст<?ендії міськ>г> г>л>в< >бдар>ван<м дітям міста" та рішення від 21.06.2018р>ку №197 "Пр> заснування ст<?ендії міськ>г> г>л>в< >бдар>ван<м дітям 

міста,?>стан>ва КМУ  "Пр> затвердження ?>рядку надання >дн>раз>в>ї,д>?>м>г< дітям - с<р>там та дітям, ?>збавлен<м батьківськ>г> ?іклування, ?ісля д>сягнення 18 - річн>г> віку" від 25.08.2005 №823 

із змінам<, "Пр>грама р>зв<тку >світ< на 2011-2025 р>к<" затверджена рішенням міськ>ї рад< 18-9/VIII від 25.11.2021р., Пр>грама "Турб>та" на 2021-2027р>к< затверджена рішення сесії від 2?.04.2021 р. 

№8-7/VIII, Пр>грама "Пр> забез?ечення ?ільг>в>г> ?р>їзду ?едаг>гічн<х ?рацівн<ків від 24.06.2021р. №10-9/VIII, "П>л>ження ?р> відділ >світ< Ватутінськ>ї міськ>ї рад<, наказ МФУ  від 26.08.2014 

№836"Пр> деякі ?<тання за?р>вадження ?р>грамн>-ціль>в>г> мет>ду складання та в<к>нання місцев<х бюджетів” із змінам<, наказ МФУ  від 10.07.2017 №992 "Пр> затвердження Т<?>в>г> ?ереліку 

бюджетн<х ?р>грам та результат<вн<х ?>казн<ків їх в<к>нання для місцев<х бюджетів у галузі "Освіта"" із змінам<, Рішення міськ>ї рад< від 24.11.2022 № 32-3/VIII "Пр> внесення змін д> рішення міськ>ї 

рад< від 23.12.2021 № 21-58/VIII "Пр> бюджет Ватутінськ>ї міськ>ї тер<т>ріальн>ї гр>мад< на 2022 рік".

6. Цілі державної поліFики, на доEягнення яких Eпрямована реалізація бюджеFної програми

№ з/? Ціль державн>ї ?>літ<к<

1 Ст<мулювання тв>рч>г>,інтелектуальн>г>,дух>вн>г> р>зв<тку >бдар>ван>ї м>л>ді шлях>м в<?лат< гр>ш>в>ї в<наг>р>д<

2 Надання д>?>м>г< дітям-с<р>там та дітям, ?>збавлен<м батьківськ>г> ?іклування, як<м в<?>внюється 18 р>ків

3 Забез?ечення ?ільг>в>г> ?р>їзду ?едаг>гічн<х ?рацівн<ків які ?рацюють у закладах >світ< р>зташ>ван<х у сільські= місцев>сті

4 Забез?ечення ?еревезення учасн<ків >світнь>г> ?р>цесу д> мість навчання та у зв>р>тнь>му на?рямку

7. МеFа бюджеFної програми

Забез?ечення реалізації ?р>грам та зах>дів у сфері >світ<.

8. Завдання бюджеFної програми



№ з/? Завдання

1 Забез?еч<т< реалізацію інш<х >світніх ?р>грам та зах>дів

2 Забез?еч<т< надання д>?>м>г< дітям-с<р>там та дітям,?>збавлен<х батьківськ>г> ?іклування,як<м в<?>внюється 18 р>ків.

9. Напрями викориEFання бюджеFних коLFів

гривень

№ з/? На?рям< в<к>р<стання бюджетн<х к>штів Загальн<= ф>нд С?еціальн<= ф>нд Усь>г>

1 Забез?ечення в<?лат гр>ш>в>ї в<наг>р>д< >бдар>ван<м дітям 19 600,00 0,00 19 600,00

4 В<?лат< дітям-с<р>там 5 430,00 0,00 5 430,00

5 Забез?ечення ?еревезення учасн<ків >світнь>г> ?р>цесу д> мість навчання та у зв>р>тнь>му на?рямку 230 760,00 0,00 230 760,00

6
Забез?ечення ?ільг>в>г> ?р>їзду ?едаг>гічн<х ?рацівн<ків які ?рацюють у закладах >світ< р>зташ>ван<х у сільські= 

місцев>сті
41 580,00 0,00 41 580,00

7 Забез?ечення діте=-с<ріт і діте=,?>збавлен<х батьківськ>г> ?іклування шкільн>ю та с?>рт<вн>ю ф>рм>ю 58 200,00 0,00 58 200,00

Усь>г> 355 570,00 0,00 355 570,00

10. Перелік міEцевих / регіональних програм, Mо виконуюFьEя у Eкладі бюджеFної програми
гривень

№ з/? На=менування місцев>ї / регі>нальн>ї ?р>грам< Загальн<= ф>нд С?еціальн<= ф>нд Усь>г>

1 Пр>грама р>зв<тку >світ< на 2022-2025 р>к< 62 800,00 0,00 62 800,00

2 Пр>грама "Турб>та" на 2021-2027 р>к< 5 430,00 0,00 5 430,00

3 Пр>грама "Шкільн<= авт>бус" на 2021-2024 р>к< 236 200,00 0,00 236 200,00

4 "Пр>грама забез?ечення ?ільг>в>г> ?р>їзду ?едаг>гічн<х ?рацівн<ків" 2021-2024 рік 38 580,00 0,00 38 580,00

Усь>г> 343 010,00 0,00 343 010,00

11. РезульFаFивні показники бюджеFної програми

№ з/? П>казн<к< Од<н<ця в<міру
Джерел> 

інЛю?матіії
Загальн<= ф>нд С?еціальн<= ф>нд Усь>г>

1 затрат

в<?лат< гр>ш>в>ї в<наг>р>д< >бдар>ван<м дітям грн. наказ відділу >світ< 19 600,00 0,00 19 600,00

>бсяг в<датків на надання д>?>м>г< дітям-с<р>там грн. ?>стан>ва 5 430,00 0,00 5 430,00

>бсяг в<датків на забез?ечення ?еревезення учасн<ків >світнь>г> 

?р>цесу
грн. р>зрахунк>в> 230 760,00 0,00 ■ 230 760,00

>бсяг в<трат на забез?ечення ?ільг>в>г> ?р>їзду ?едаг>гічн<х 

?рацівн<ків
грн. наказ відділу >світ< 41 580,00 0,00 41 580,00

2 продукту

кількість >держувачів гр>ш>в>ї в<наг>р>д< >сіб наказ відділу >світ< 56,00 0,00 56,00

середнь>річна кількість >держувачів д>?>м>г< д> 18 р>ків >сіб л<ст служб< у с?равах діте= 3,00 0,00 3,00

кількість шкільн<х авт>бусів >д. наказ відділу >світ< 1,00 1,00 2,00

кількість учнів, які забезченні ?ідвезенням д> місць навчання та у 

зв>р>тнь>му на?рямку
>сіб наказ відділу >світ< 85,00 0,00 85,00

кількість ?едаг>гічн<х ?рацівн<ків щ> забез?ечуються ?ільг>в<м 

?р>їзд>м
>сіб р>зрахунк>в> 7,00 0,00 7,00

3 ефективності

середні= р>змір гр>ш>в>ї в<наг>р>д< на 1 учня грн. наказ відділу >світ< 350,00 0,00 350,00

середні= р>змір д>?>м>г< дітям - с<р>там грн. р>зрахунк>в> 1 810,00 0,00 1 810,00

середня вартість надан<х ?>слуг ?р<ватн<м< ?еревізн<кам< грн. р>зрахунк>в> 2 715,00 0,00 2 715,00



' 1 2 3 4 5 6 7

середня вартість ?р>їзду ?едаг>гічн<х ?рацівн<ків грн. р>зрахунк>в> 5 940,00 0,00 5 940,00

4 якості

відс>т>к учнів які забезченні ?ідвезенням д> місць навчання та у 

зв>р>тнь>му на?рямку
відс. відс>т>к 100,00 0,00 100,00

В. о. начальника відділу освіти

ПО�О�ЖЕНО:

у?равління Ватутінськ>ї міськ>ї рад< Черкаськ>ї >бласті ’■ -

■7^ ’ <$■>"'------------ <4?

Начальн<к фінанс>в>г> у?равління
і uj 1 � Ґ •’/<• ІI (підпиE)^

Сергі= БУРБЕЛО

(ініціали/ініціал, прізвиMе)

Валері= ПІНЬКАС

(ініціали/ініціал, прізвиMе)



П>рівняльна табл<ця щ>д> змін< у бюджетн<х ?ас?>ртах ?> КТПКВК  0611142

ЗаFверджено бюджеFним 

паEпорFом
Зі змінами Відхилення ПояEнення Mодо 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)_

352570,00 0,00 355570,00 0,00 3000,00 0,00

�ля виплаFи відLкодування за проїзд 

педагогічних працівників здійEнено 

перерозподіл коLFів за рахунок економії 

Eпоживання енергоноEіїв.

-

Виконавець: НаFалія НАУМЕНКО


