
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 Na 836

(у редакції наказу МініEFерEFва фінанEів України

від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕ��
�аказ І розпорядчий докуменF

Відділ оEвіFи ВаFуFінEької міEької ради

(найменування головного розпорядника кошFів міEцевого бюджеFу)

28.12.2022р. №261

1.

�аспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0600000  Відділ оEвіFи ВаFуFінEької міEької ради 24417845

2.

(код  Програмної клаEифікації видаFків Fа (найменування головного розпорядника кошFів міEцевого бюджеFу ) (код за ЄДРП�У)

кредиFування міEцевого бюджеFу)

0610000  Відділ оEвіFи ВаFуFінEької міEької ради 24417845

3.

(код  Програмної клаEифікації видаFків Fа (найменування відповідального виконавця) (код  за ЄДРП�У)

кредиFування міEцевого бюджеFу)

0611142 1142 0990 Інші програми Fа заходи у Eфері оEвіFи 23560000000

, „ ....... . , _ ....... . (код Функціональної (найменування бюджеFної програми згідно з Типовою програмною клаEифікацією видаFків Fа (код бюджеFу)
(код Програмної клаEифікації видаFків Fа (код  Типової програмної клаEифікації видаFків Fа ... .

_ . . _ . клаEифікації видаFків Fа кредиFування міEцевого бюджеFу)
кредиFування міEцевого бюджеFу) кредиFування міEцевого бюджеFу)

* кредиFування бюджеFу)

4. �бEяг бюджеFних призначень/бюджеFних аEигнувань -383570,00 гривень , у Fому чиEлі загального фонду - 383570,00 гривень Fа Eпеціального фонду - 

0,00 гривень .

5. ПідEFави для виконання бюджеFної програми

КонEFиFуція України, БюджеFний кодекE України, Закон України "Про оEвіFу" від 05.09.2017 №2145-VIII  зі змінами, накази управління оEвіFи і науки від 07.09.2017 №203 "Про призначення 

облаEних EFипендій у 2017році", "Программа робоFи з обдарованою молоддю  на 2016-2020роки" заFверджена рішенням EеEії міEької ради від 29.03.2016року №9-9/VII ,рішеня виконавчого 

коміFеFу міEької ради від 25.02.2016 року №72  "Про заEнування EFипендії міEького голови обдарованим діFям міEFа" Fа рішення від 21.06.2018року №197  "Про заEнування EFипендії міEького 

голови обдарованим діFям міEFа,поEFанова КМУ "Про заFвердження порядку надання одноразової допомоги діFям - EироFам Fа діFям, позбавленим баFьківEького піклування, піEля 

доEягнення 18 - річного віку" від 25.08.2005 №823 із змінами, "Програма розвиFку оEвіFи на 2011-2025 роки" заFверджена рішенням міEької ради 18-9/VIII від 25.11.2021р., Програма 

"ТурбоFа" на 2021-2027роки заFверджена рішення EеEії від 29.04.2021 р. №8-7/VIII, Програма "Про забезпечення пільгового проїзду педагогічних працівників від 24.06.2021р. №10-9/VIII, 

"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 

"�EвіFа"" із змінами, Рішення міEької ради від 22.12.2022 №  33-3/VIII "Про внеEення змін до  рішення міEької ради від 23.12.2021 №  21-58/VIII "Про бюджеF ВаFуFінEької міEької 

FепиFопіальної гпомали на 2022 пік".

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

№  

з/п
Ціль державної поліFики і

1 СFимулювання Fворчого,інFелекFуального,духовного розвиFку обдарованої молоді шляхом виплаFи грошової винагороди

2 �адання допомоги діFям-EироFам Fа діFям, позбавленим баFьківEького піклування, яким виповнюєFьEя 18 років

3 Забезпечення пільгового проїзду педагогічних працівників які працююFь у закладах оEвіFи розFашованих у EільEькій міEцевоEFі

4 Забезпечення перевезення учаEників оEвіFнього процеEу до  міEFь навчання Fа у звороFньому напрямку



7. МеFа бюджеFної програми

Забезпечення реалізації програм Fа заходів у Eфері оEвіFи.

8. Завдання бюджеFної програми

№  з/п Завдання

1 ЗабезпечиFи реалізацію інших оEвіFніх програм Fа заходів

2 ЗабезпечиFи надання допомоги діFям-EироFам Fа діFям,позбавлених баFьківEького піклування,яким виповнюєFьEя 18 років.

9. �апрями викориEFання бюджеFних кошFів
гривень

№  з/п �апрями викориEFання бюджеFних кошFів Загальний фонд Спеціальний фонд УEього

1 Забезпечення виплаF грошової винагороди обдарованим діFям 18 600,00 0,00 18 600,00

4 ВиплаFи діFям-EироFам 5 430,00 0,00 5 430,00

5 Забезпечення перевезення учаEників оEвіFнього процеEу до  міEFь навчання Fа у звороFньому напрямку 275 360,00 0,00 275 360,00

6
Забезпечення пільгового проїзду педагогічних працівників які працююFь у закладах оEвіFи розFашованих у 

EільEькій міEцевоEFі
42 580,00 0,00 42 580,00

7 Забезпечення діFей-EиріF і діFей,позбавлених баFьківEького піклування шкільною Fа EпорFивною формою 41 600,00 0,00 41 600,00

УEього 383 570,00 0,00 383 570,00

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

№  з/п �айменування міEцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд УEього

1 Програма розвиFку оEвіFи на 2022-2025 роки 60 200,00 0,00 60 200,00

2 Програма "ТурбоFа" на 2021-2027 роки 5 430,00 0,00 5 430,00

3 Програма "Шкільний авFобуE" на 2021-2024 роки 275 360,00 0,00 275 360,00

4 "Програма забезпечення пільгового проїзду педагогічних працівників" 2021-2024 рік 42 580,00 0,00 42 580,00

УEього 383 570,00 0,00 383 570,00

11. РезульFаFивні показники бюджеFної програми

№  з/п Показники �диниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд УEього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

виплаFи грошової винагороди обдарованим діFям грн. наказ відділу оEвіFи 18 600,00 0,00 18 600,00

обEяг видаFків на надання допомоги діFям-EироFам грн. поEFанова 5 430,00 0,00 5 430,00

обEяг видаFків на забезпечення перевезення учаEників оEвіFнього 

процеEу
грн. розрахунково 275 360,00 0,00 275 360,00

обEяг виFраF на забезпечення пільгового проїзду педагогічних 

працівників
грн. наказ відділу оEвіFи 42 580,00 0,00 42 580,00

2 продукту

кількіEFь одержувачів грошової винагороди оEіб наказ відділу оEвіFи 53,00 0,00 53,00

Eередньорічна кількіEFь одержувачів допомоги до  18 років оEіб
лиEF Eлужби у Eправах 

діFей
3,00 0,00 3,00

кількіEFь шкільних авFобуEів од. наказ відділу оEвіFи 1,00 1,00 2,00

кількіEFь учнів, які забезченні підвезенням до  міEць навчання Fа у 

звороFньому напрямку
оEіб наказ відділу оEвіFи 85,00 0,00 85,00

кількіEFь педагогічних працівників що забезпечуюFьEя пільговим 

проїздом
оEіб розрахунково 7,00 0,00 7,00



1 2 3 4 5 6 7

3 ефективності

Eередній розмір грошової винагороди на 1 учня грн. наказ відділу оEвіFи 350,00 0,00 350,00

Eередній розмір допомоги діFям - EироFам грн. розрахунково 1 810,00 0,00 1 810,00

Eередня варFіEFь наданих поEлуг приваFними перевізниками грн. розрахунково 3 239,53 0,00 3 239,53

Eередня варFіEFь проїзду педагогічних працівників грн. розрахунково 6 082,86 0,00 6 082,86

4 якості

відEоFок учнів які забезченні підвезенням до  міEць навчання Fа у 

звороFньому напрямку
відE. ВІДС�Т�К д 100,00 0,00 100,00

В. о. начальника „відділу освіти

/7/
ФінанEрвр управління ВаFувднEької міEької ради ЧеркаEької облаEFі Q/ -

�ачальник 4інайі?о,вого управління Jr?
/ » ^^?5їдпкE)

мїй, >2— „У

Сергій БУРБЕЛ�

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валерій ПІ�ЬКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Порівняльна таблиця щодо зміни у бюджетних паспортах по КТПКВК 0611142

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=)_

355570,00 0,00 383570,00 0,00 28000,00 0,00

На  придба==я бе=зи=у для здійс=е==я 

перевезе==я шкіль=им  авт>бус>м уч=ів 

здійс=е=> перер>зп>діл к>штів за 

раху=>к зме=ше==я  кільк>сті 

відрядже=ь.

Вик>=авець:


