
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��
�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)

28.12.2022р. №261

�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)

0611141 1141

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

0990 ' Забез?ечення діяльн>сті інш<х закладів у сфері >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 -2613891,00 гр<вень , у т>му ч<слі загальн>г> ф>нду - 2613156,00 гр<вень та с?еціальн>г> ф>нду - 

735,00 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 зі змінам<,"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<.

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 Зді=снення к>нтр>лю за веденням бухгалтерськ>г> >бліку та фінанс>в>ї звітн>сті

2 Зді=снення якісн<х ?>слуг з г>с?>дарськ>г> >бслуг>вування.

7. Мета бюджетн>ї ?р>грам<

Забез?ечення к>нтр>ль за веденням бухгалтерськ>г> >бліку,звітн>сті і забез?ечення ведення цетраліз>ван>г> г>с?>дарськ>г> >бслуг>вування, ?>сті=н>.

8. Завдання бюджетн>ї ?р>грам<

№  з/? Завдання

1 Забез?еч<т< складання і надання к>шт>р<сн>ї, звітн>ї фінанс>в>ї д>кументації, фінансування устан>в >світ< згідн> з затверджен<м< к>шт>р<сам<;

2
Забез?ечення надання якісн<х ?>слуг з централіз>ван>г> г>с?>дарськ>г> >бслуг>вування



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 ?рацвн<ків та функці>нування ценраліз>ван>ї бухгалтерії 1 682  939,00 735,00 1 683 674,00

2 Ств>рення належн<х ум>в для діяльн>сті ?рацвн<ків та функці>нування г>с?>дарськ>ї гру?< 930 217,00 0,00 930 217,00

Усь>г> 2 613 156,00 735,00 2 613 891,00

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>

Усь>г>

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 централіз>ван<х бухгалтері= >д. ?>л>ження ?р> відділ 1,00 0,00 1,00

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

всь>г> - середнь>річне ч<сл> став>к >д. звіт ?> мережі, штатах 9,00 0,00 9,00

кількість гру? централіз>ван>г> г>с?>дарськ>г> >бслуг>вування >д. ?>л>ження ?р> відділ 1,00 0,00 1,00

середнь>річне ч<сл> штатн<х >д<н<ць с?еціалістів >д. звіт ?> мережі, штатах 1,00 0,00 1,00

середнь>річне ч<сл> штатн<х >д<н<ць р>бітн<ків >д. звіт ?> мережі, штатах 8,00 0,00 8,00

всь>г> - середнь>річне ч<сл> став>к (штатн<х >д<н<ць) >д. звіт ?> мережі, штатах 9,00 0,00 9,00

2 продукту

кількість закладів,які >бслуг>вує централіз>вана бухгалтерія >д. д>г>вір ?р> 16,00 0,00 16,00

кількість >с>б>в<х рахунків >д. ?ідсумк>в> 603,00 0,00 603,00

кількість складен<х звітів ?рацівн<кам< бухгалтерії >д. графік ?>дання звітн>сті 110,00 0,00 110,00

кількість устан>в, які >бслуг>вуються ?рацівн<кам< г>с?>дарч>ї 

гру?<
>д.

?>л>ження ?р> 

централіз>ване
16,00 0,00 16,00

3 ефективності

кількість устан>в,які >бслуг>вує 1 ?рацівн<к централіз>ван>ї 

бухгалтерії
>д.

д>г>вір ?р> 

>бслуг>вування
2,00 0,00 2,00

кількість >с>б>в<х рахунків,які >бслуг>вує 1 ?рацівн<к 

централіз>ван>ї бухгалтерії
>д. ?>сад>ві >б>в'язк< 67,00 0,00 67,00

кількість устан>в, які >бслуг>вує >д<н ?рацівн<к г>с?>дарч>ї гру?< >д. р>зрахунк>в> 3,00 0,00 3,00

/Я^°-чачадьника відділу освіти Сергі= БУРБЕЛО

/7/ - ЧА  —

7//Фінанс>в<м у?равлінням Ватутінськ>ї міськ>ї рад< Черкаськ>ї >бласті Gy*

А Начальн<к фінанс>в>г> у?равління

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валері= ШНЬКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Порівняльна таблиця щодо зміни у бюджетних паспортах по КТПКВК 0611141

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=)_

2613156,00 2000,00 2613156,00 735,00 0,00 -1265,00

Приведе==я у відп>від=ість 

пла=>вих п>каз=иків д> фактич=их  

=адх>дже=ь.

Наталія НАУМЕНКО


