
ВА&'&ІНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІ&И

НАКАЗ 
м. ВаFGFіне

28.12.2022 рік №261

Про внесення змін до  паспорFів 
бюджеFних  програм на 2022 рік

Відповідно до рішення міської ради від 22.12.2022 № 33-1/VIII "Про 
внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 21-58/VIII "Про 
бюджеF ВаFGFінської міської FериFоріальної громади на 2022 рік", Правил 
складання паспорFів бюджеFних  програм місцевих бюджеFів Fа звіFів про їх 
виконання, заFверджених наказом МінісFерсFва фінансів 'країни від 26 серпня 
2014 рокG N 836 "Про деякі пиFання запровадження програмно-цільового 
меFодG складання Fа виконання місцевих бюджеFів", зареєсFрованим в 
МінісFерсFві юсFиції 'країни 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880 (зі змінами, G 
редакції наказG МінісFерсFва фінансів 'країни від 29.12.2018 №1209)

НАКАЗУЮ:

ВнесFи зміни до  паспорFів бюджеFних  програм на 2022 рік ВідділG освіFи 

ВаFGFінської міської ради за КПКВК 0610160, 0611010, 0611021, 0611070, 
0611141, 0611142, що додаюFься.

Сергій Б'РБЕЛО



ЗАТВЕРДЖЕ��
Наказ МініEFерEFва фінанEів України

26 Eерпня 2014 року № 836

(у редакції наказу МініEFерEFва фінанEів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕ��
Наказ / розпорядчий докуменF

Відділ оEвіFи ВаFуFінEької міEької ради

(найменування головного розпорядника кошFів міEцевого бюджеFу )

28.12.2022р. №261

�аспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

1. 0600000 Відділ оEвіFи ВаFуFінEької міEької ради 24417845

(код Програмної клаEифікації видаFків Fа 

кредиFування міEцевого бюджеFу)

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

2. 0610000 Відділ оEвіFи ВаFуFінEької міEької ради 24417845

3.

(код Програмної клаEифікації видаFків Fа 

кредиFування міEцевого бюджеFу)

0610160 0160

(найменування відповідального виконавця)

КерівницFво і управління у відповідній Eфері у міEFах (міEFі Києві), 

Eелищах, Eелах, FериFоріальних громадах

(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. ОбEяг бюджеFних призначень/бюджеFних аEигнувань -1343667,00 гривень, у Fому чиEлі загального фонду - 1335699,00 гривень Fа Eпеціального фонду - 

7968,00 гривень .

5. ПідEFави для виконання бюджеFної програми

КонEFиFуція України, БюджеFний кодекE України, Закони України "Про міEцеве Eамоврядування", Закони України "Про оEвіFу" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами, 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 01.10.2010 №1147 "Про заFвердження Типового переліку бюджеFних програм Fа резульFаFивних показників їх виконання для міEцевих бюджеFів у галузі "Державне 

управління"" зі змінами.

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

№ 

з/п
Ціль державної поліFики

1 Реалізація державної поліFики, Eпрямованої на забезпечення ефекFивного управління закладами оEвіFи, на міEцевому рівні.

7. МеFа бюджеFної програми

КерівницFво і управління у відповідній Eфері

8. Завдання бюджеFної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавEFвом повноважень в Eфері оEвіFи



9.  Напрями викориEFання бюджеFних кошFів
гривень

№ 

з/п
Напрями викориEFання бюджеFних кошFів Загальний фонд Спеціальний фонд УEього

1 2 3 4 5

1
СFворення належних умов для діяльноEFі працівників апараFу управління Fа виконання наданих 

законодавEFвом повноважень в Eфері оEвіFи
1 335 699,00 7 968,00 1 343 667,00

УEього 1 335 699,00 7 968,00 1 343 667,00

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

гривень

№ 

з/п
Найменування міEцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд УEього

1 2 3 4 5

УEього

11. РезульFаFивні показники бюджеFної програми

В. о. начальника відділу освіти

№ 

з/п
Показники Одиниця виміру

Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд УEього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

кількіEFь шFаFних одиниць' од. шFаFний розпиE 5,00 0,00 5,00

2 продукту

кількіEFь оFриманих лиEFів, звернень, заяв, Eкарг од. журнал реєEFрації 1 351,00 0,00 1 351,00

кількіEFь прийняFих нормаFивно-правових акFів од. журнал реєEFрації 233,00 0,00 233,00

3 ефективності

кількіEFь виконаних лиEFів, звернень, заяв, Eкарг на одного 

працівника
од. розрахунково 270,00 0,00 270,00

кількіEFь прийняFих нормаFивно-правових акFів на одного 

працівника
од. розрахунково 47,00 0,00 47,00

виFраFи на уFримання однієї шFаFної одиниці грн. розрахунково /у 267 139,80 0,00 267 139,80

^СерпйБУРБЕЛО

Валерій ПІНЬКАС

(підпиE)

(ініціали/ініціал, прізвище)

имуправлінням ВаFуFінEької міEької ради ЧеркаEької облаEFі 

ік фінанEового управління

(ініціали/ініціал, прізвище)



Порівняльна таблиця щодо зміни у бюджетних паспортах по КТПКВК 0610160

Затвердже=> бюджет=им  

пасп>рт>м
Зі змі=ами Відхиле==я П>яс=е==я щ>д>  відхиле=ь

Загаль=ий 

ф>=д  (гр=)

Спеціаль=ий 

ф>=д  (гр=)_

Загаль=ий 

ф>=д  (гр=)

Спеціаль=ий 

ф>=д  (гр=)_

Загаль=ий 

ф>=д  (гр=)

Спеціаль=ий 

ф>=д  (гр=)_
Загаль=ий ф>=д  (гр=) Спеціаль=ий ф>=д  (гр=)_

1 335 699,00 44  378,00 1 335 699,00 7 968,00 0,00 -36 410,00

Приведе==я у відп>від=ість пла=>вих 

п>каз=иків д> фактич=их  =адх>дже=ь.

Вик>=авець: Наталія НАУМЕНКО


