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ЗАТВЕРДЖЕ��
�аказ 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

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

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

02.12.2022р. №237

�аспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

1. 0600000 Відділ >світ< Ватутінськ>ї міськ>ї рад< 24417845

2.

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

кред<тування місцев>г> бюджету)

0610000 Відділ >світ< Ватутінськ>ї міськ>ї рад<

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

24417845

3.

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

кред<тування місцев>г> бюджету)

0611010 1010

(на=менування від?>відальн>г> в<к>навця) ■

0910 Надання д>шкільн>ї >світ<

(к>д за ЄДРПОУ)

23560000000

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

кред<тування місцев>г> бюджету)

(к>д Т<?>в>ї ?р>грамн>ї клас<фікації в<датків та 

кред<тування місцев>г> бюджету)

(к>д Функці>нальн>ї 

клас<фікації в<датків та 

кред<тування бюджету)

(на=менування бюджетн>ї ?р>грам< згідн> з Т<?>в>ю ?р>грамн>ю клас<фікацією в<датків та 

кред<тування місцев>г> бюджету)

(к>д бюджету)

4. Обсяг бюджетн<х ?р<значень/бюджетн<х ас<гнувань -24535778,96  гр<вень, у т>му ч<слі загальн>г> ф>нду - 23634080,00  гр<вень та с?еціальн>г> ф>нду - 

901698,96 гр<вень.

5. Підстав< для в<к>нання бюджетн>ї ?р>грам<
К>нст<туція Україн<, Бюджетн<= к>декс Україн<, Зак>н Україн< "Пр> >світу" від 05.09.2017 №2145-VIII, Зак>н Україн< "Пр> д>шкільну >світу " від 11.07.2001 №2628-111 із змінам< та 

д>?>вненням<, Пр>грама "Турб>та" на 2021-2027 р>к< затверджена рішенням сесії від 29.04.2021р. №8-7/VIII, Пр>грама р>зв<тку >світ< м. Ватутіне на 2022-2025р>к< затверджена рішенням 

міськ>ї рад< від 25.11.2021р. №18-9/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” зі 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"" (зі 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 державн>ї ?>літ<к<, на д>сягнення як<х с?рям>вана реалізація бюджетн>ї ?р>грам<

№ з/? Ціль державн>ї ?>літ<к<

1 Наданняв всебічн>ї д>?>м>г< сім"ям у р>зв<тку, в<х>ванні та навчанні д<т<н<.

2 Забез?ечення ф>рмування у діте= д>шкільн>г> віку м>ральн<х н>рм та набуття ж<ттєв>г> с>ціальн>г> д>свіду.

7. Мета бюджетн>ї ?р>грам<

Забез?ечення надання д>шкільн>ї >світ<

8. Завдання бюджетн>ї ?р>грам<

№ з/? Завдання

1 Забез?ечення ств>рення належн<х ум>в для надання на належн>му рівні д>шкільн>ї >світ< та в<х>вання діте=



9. На?рям< в<к>р<стання бюджетн<х к>штів
гривень

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

1 Ств>рення належн<х ум>в для діяльн>сті ?рацівн<ків та функці>нування закладів д>шкільн>ї >світ< 21 920 630,00 61 846,02 21 982 476,02

2 Організація харчування в закладах д>шкільн>ї >світ< 1 713 450,00 821 452,94 2 534  902,94

3 Пр<дбання >бладнання і ?редметів д>вг>стр>к>в>г> к>р<стування 0,00 18 400,00 18 400,00

Усь>г> 23 634 080,00 901  698,96 24 535 778,96

10. Перелік місцев<х / регі>нальн<х ?р>грам, щ> в<к>нуються у складі бюджетн>ї ?р>грам<
гривень

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

1 Пр>грама "Турб>та" на 2021-2027р>к< 187 308,00 0,00 187 308,00

Усь>г> 187 308,00 0,00 187 308,00

11. Результат<вні ?>казн<к< бюджетн>ї ?р>грам<

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

інф>рмації
Загальн<= ф>нд С?еціальн<= ф>нд Усь>г>

1 затрат

кількість закадів д>шкільн>ї >світ< >д.
?>л>ження ?р> відділ 

>світ<
5,00 0,00 5,00

кількість гру? >д. мережа закладу 25,00 0,00 25,00

середнь>річне ч<сл> ?>сад>в<х став>к ?едаг>гічн>г> ?ерс>налу >д. звіт ?> мережі, штатах 50,00 0,00 50,00

середнь>річне ч<сл> штатн<х >д<н<ць адмін?ерс>налу за ум>вам< 

>?лат< віднесен<х д> ?едаг>гічн>г> ?ерс>налу
>д. звіт ?> мережі, штатах 17,00 0,00 17,00

середнь>річне ч<сл> штатн<х >д<н<ць с?еціалістів >д. звіт ?> мережі, штатах 9,00 0,00 9,00

середнь>річне ч<сл> штатн<х >д<н<ць р>бітн<ків >д. звіт ?> мережі, штатах 73,70 0,00 73,70

всь>г> - середнь>річне ч<сл> став>к (штатн<х >д<н<ць) >д. звіт ?> мережі, штатах 149,70 0,00 149,70

2 продукту

кількість діте= від 0 д> 6 р>ків >сіб звіт 454,00 0,00 454,00

кількість діте=, щ> відвідують д>шкільні заклад< >сіб табель >бліку 454,00 0,00 454,00

3 ефективності

в<трат< загальн>г> ф>нду на ?еребування 1 д<т<н< в д>шкільн>му 

закладі
грн. р>зрахунк>в> 52 057,45 0,00 52 057,45

діт>-дні відвідування ДНІВ табель >бліку 33  815,00 0,00 33  815,00

4 якості

відс>т>к >х>?лення діте= д>шкільн>ю >світ>ю відс. р>зрахунк>в> 100,00 0,00 100,00

кількість днів відвідування >д. табель >бліку / 96,00 0,00 96,00

/'с,^-ъ\В4^начадьййка відділу освіти

j -g /тЫмр= у7/

1 ̂̂ансЬф<м^авлі=ням Ватутінськ>ї міськ>ї рад< Черкаськ>ї >бласті -

\ Ь- ̂Начальн<к фінанс>в>г> у?равління
У 7  5  р (підпиE)

Сергі= БУРБЕЛО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валері= ПІНЬКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



П>рівняльна табл<ця щ>д> змін< у бюджетн<х ?ас?>ртах ?> КТПКВК  0611010

Затверджен> бюджетн<м 

?ас?>рт>м
Зі змінам< Відх<лення П>яснення щ>д> відх<лень

Загальн<= 

ф>нд(грн)

С?еціальн<= 

ф>нд (грн)_

Загальн<= 

ф>нд (грн)

С?еціальн<= 

ф>нд (грн)_

Загальн<= 

ф>нд (грн)

С?еціальн<= 

ф>нд (грн)_
Загальн<= ф>нд (грн) С?еціальн<= ф>нд (грн)_

23  068 000,00 20 744  802,26 23  634  080,00 901 699,00 566 080,00 -19 843  103,26

Для ?р<ведення у від?>відність 

?>казн<ка (у %) ?> нарахуванню на 

зар>бітну ?лату та >?лату р>біт з 

в<г>т>влення технічн>ї 

інвентар<зації будівель зді=снен> 

?ерер>з?>діл к>штів. Для >?лат< 

к>мунальн<х ?>слуг та енерг>н>сіїв 

зді=снен> р>з?>діл д>тації.

Натур>?лата від батьків у в<гляді т>вару, 

?р<ведення у від?>відність ?лан>в<х 

?>казн<ків д> факт<чн<х надх>джень та 

>?р<буткування не врах>вані в балансі.

В<к>навець: Наталія НАУМЕНКО


