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ЗАТВЕРДЖЕ��
Наказ МініEFерEFва фінанEів України

26 Eерпня 2014 року N° 836

(у редакції наказу МініEFерEFва фінанEів України

від 29 грудня 2018 року N2 1209)

ЗАТВЕРДЖЕ��
Наказ / розпорядчий докуменF

Відділ оEвіFи ВаFуFінEької міEької ради

(найменування головного розпорядника кошFів міEцевого бюджеFу )

02.12.2022р. №237

�аспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

1. 0600000 Відділ оEвіFи ВаFуFінEької міEької ради 24417845

2.

(код Програмної клаEифікації видаFків Fа 

кредиFування міEцевого бюджеFу)

0610000 Відділ оEвіFи ВаFуFінEької міEької ради

(найменування головного розпорядника кошFів міEцевого бюджеFу ) (код за ЄДРПОУ)

24417845

3.

(код Програмної клаEифікації видаFків Fа 

кредиFування міEцевого бюджеFу)

0611070 1070

(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної оEвіFи закладами позашкільної оEвіFи, заходи із 
0960 .

позашкільної робоFи з діFьми ■*"

(код за ЄДРПОУ)

23560000000

(код Програмної клаEифікації видаFків Fа 

кредиFування міEцевого бюджеFу)

(код Типової програмної клаEифікації видаFків Fа 

кредиFування міEцевого бюджеFу)

(код Функціональної 

клаEифікації видаFків Fа 

кредиFування бюджеFу)

(найменування бюджеFної програми згідно з Типовою програмною клаEифікацією видаFків Fа *

кредиFування міEцевого бюджеFу)

(код бюджеFу)

4. Обсяг бюджетних ?@изначень/бюджетних асигнувань -1976183,60 г@ивень', у тому числі загального фонду - 1957464,00 г@ивень та с?еціального фонду - 

18719,60 г@ивень.

5. Підстави для виконання бюджетної ?@ог@ами

КонEFиFуція України, БюджеFний кодекE України, Закон України "Про оEвіFу" від 05.09.2017 №2145-VIII із змінами, Закон України "Про позашкільну оEвіFу " від 22.06.2000 №1841-111 із 

змінами Fа доповненнями, Положення про відділ оEвіFи ВаFуFінEької міEької ради,наказ МФУ  від 26.08.2014 №836"Про деякі пиFання запровадження програмно-цільового меFоду Eкладання 

Fа виконання міEцевих бюджеFів” із змінами, наказ МФУ від 10.07.2017 №992  "Про заFвердження Типового переліку бюджеFних програм Fа резульFаFивних показників їх виконання для 

міEцевих бюджеFів у галузі "ОEвіFа"" (зі змінами), Рішення міEької ради від 24.11.2022 №  32-3/VIII "Про внеEення змін до рішення міEької ради від 23.12.2021 №  21-58/VIII "Про бюджеF 

ВаFуFінEької міEької FериFоріальної громади на 2022 рік".

6. Цілі де@жавної ?олітики, на досягнення яких с?@ямована @еалізація бюджетної ?@ог@ами

№  з/п Ціль державної поліFики

1 Забезпечення ефекFивної державної поліFики для задоволення поFреб дівчаF і хлопців у Eфері позашкільної оEвіFи з урахуванням їх віку Fа міEця проживання

2 РозвиFок здібноEFей Fа навчання діFей.

7. Мета бюджетної ?@ог@ами

Задоволення поFреб дівчаF і хлопців у Eфері позашкільної оEвіFи з урахуванням їх віку Fа міEця проживання

8. Завдання бюджетної ?@ог@ами

№  з/п Завдання

1 Надання рівних можливоEFей дівчаFам Fа хлопцям у Eфері оFримання позашкільної оEвіFи



9. На?@ями вико@истання бюджетних коLтів
гривень

№  з/п Напрями викориEFання бюджеFних кошFів Загальний фонд Спеціальний фонд УEього

1 СFворення належних умов для діяльноEFі працівників Fа фукціонування EFанції юних Fехніків 1 957 464,00 18 719,60 1 976 183,60

УEього 1 957 464,00 18 719,60 1 976 183,60

10. Пе@елік місцевих / @егіональних ?@ог@ам, Mо виконуються у складі бюджетної ?@ог@ами
гривень

№  з/п Найменування міEцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд УEього

УEього

11. Результативні ?оказники бюджетної ?@ог@ами

№  

з/п
Показники Одиниця виміру

Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд УEього

1 затрат

кількіEFь закладів од. положення про відділ 1,00 0,00 1,00

Eередньорічне чиEло поEадових EFавок педагогічного перEоналу од. звіF по мережі, шFаFах 8,95 0,00 8,95

Eередньорічне чиEло шFаFних одиниць адмінперEоналу за умовами 

оплаFи віднеEених до педагогічного перEоналу
од. звіF по мережі, шFаFах 1,50 0,00 1,50

Eередньорічне чиEло шFаFних одиниць EпеціаліEFів од. звіF по мережі, шFаFах 0,50 0,00 0,50

Eередньорічне чиEло шFаFних одиниць робіFників од. звіF по мережі, шFаFах "2,00 0,00 2,00

вEього - Eередньорічне чиEло EFавок (шFаFних одиниць) од. звіF по мережі, шFаFах 12,95 0,00 12,95

2 продукту

Eередньорічна кількіEFь діFей,які оFримуюFь позашкільну оEвіFу оEіб журнал обліку 393,00 0,00 393,00

кількіEFь гурFків од. розрахунково 14,00 0,00 14,00

3 ефективності

виFраFи на 1 диFину, яка оFримуює позашкільну оEвіFу грн. розрахунково // 4 980,82 0,00 4 980,82

В. о. начальника відділу освіти

^Д�Г�ДЖЕ��:

ФінанEовий управлінням ВаFуFінEької міEької ради ЧеркаEької облаEFі

Начальник,фінанEового управління .
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Сергій БУРБЕЛО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валерій ПІНЬКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



Порівняльна Fаблиця щодо зміни у бюджеFних паEпорFах по КТПКВК 0611070

Затве@джено бюджетним 

?ас?о@том
Зі змінами Відхилення Пояснення Mодо відхилень

Загальний 

фонд (г@н)

С?еціальний 

фонд (г@н)_

Загальний 

фонд (г@н)

С?еціальний 

фонд (г@н)_

Загальний 

фонд (г@н)

С?еціальний 

фонд (г@н)_
Загальний фонд (г@н) С?еціальний фонд (г@н)_

1957464,00 97873,60 1957464,00 18719,60 0,00 -79154,00

....

П@иведення у від?овідність ?ланових 

?оказників до фактичних надходжень.

Виконавець: Наталія НАУМЕНКО


