
В А&'&ІНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІ&И

НАКАЗ 
м. ВаFGFіне

06.02.2023 рік №25

Про заFвердження паспорFів 
бюджеFних програм на 2023 рік

Відповідно до рішення міської ради від 22.12.2022 № 33-14/VIII "Про 
бюджеF ВаFGFінської міської FериFоріальної громади на 2023 рік", Правил 
складання паспорFів бюджеFних програм місцевих бюджеFів Fа звіFів про їх 
виконання, заFверджених наказом МінісFерсFва фінансів 'країни від 26 серпня 
2014 рокG № 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:

ЗаFвердиFи паспорFи бюджеFних програм на 2023 рік ВідділG освіFи 
ВаFGFінської міської ради за КПКВК 0610160, 0611010, 0611021, 0611031, 
0611070, 0611141, 0611142, 0611160, що додаюFься.

В. о. начальника відді. 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)

ЗАТВЕРДЖЕН�
Наказ / розпорядчий докGменF

Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради

(найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG)

06.02.2023 р. № 25

�аспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради 24417845

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG ) (код за ЄДРПО')

2. 0610000 Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради 24417845

3.

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

0610160 0160

(найменGвання відповідального виконавця)

КерівницFво і Gправління G відповідній сфері G місFах (місFі Києві), 

селищах, селах, FериFоріальних громадах

(код за ЄДРПО')

2356000000

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код &ипової  програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код ФGнкціональної 

класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання бюджеFG)

(найменGвання бюджеFної програми згідно з &иповою  програмною класифікацією видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код бюджеFG)

4. Обсяг  бюджеFних призначень/бюджеFних асигнGвань -1246150,00 гривень , G FомG числі загального фондG - 1193119,00 гривень Fа спеціального фондG - 

53031,00 гривень .

5. ПідсFави для виконання бюджеFної програми

КонсFиFGція 'країни, БюджеFний кодекс 'країни, Закони 'країни "Про місцеве самоврядGвання", Закони 'країни "Про освіFG" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами, Положення про відділ 

освіFи ВаFGFінської міської ради, наказ МФ'  від 26.08.2014 № 836 "Про деякі пиFання запровадження програмно-цільового меFодG складання Fа виконання місцевих бюджеFів” із змінами, 

наказ МФ'  від 01.10.2010 № 1147 "Про заFвердження &ипового  перелікG бюджеFних програм Fа резGльFаFивних показників їх виконання для місцевих бюджеFів G галGзі "Державне 

Gправління"" зі змінами.

6. Цілі державної поліFики, на досягнення яких  спрямована реалізація бюджеFної програми

№ з/п Ціль державної поліFики

1 Реалізація державної поліFики, спрямованої на забезпечення ефекFивного Gправління закладами освіFи, на місцевомG рівні.

7. МеFа бюджеFної програми

КерівницFво і Gправління G відповідній сфері 

8. Завдання бюджеFної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавсFвом повноважень в сфері освіFи



9. Напрями викорисFання бюджеFних кошFів
гривень

№ з/п Напрями викорисFання бюджеFних кошFів Загальний фонд . Спеціальний фонд 'сього

1
СFворення належних Gмов для діяльносFі працівників апараFG Gправління Fа виконання наданих 

законодавсFвом повноважень в сфері освіFи
1 193 119,00 53 031,00 1 246 150,00

'сього 1 193 119,00 53 031,00 1 246  150,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконGюFься G складі бюджеFної програми
гривень

№ з/п НайменGвання місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 2 3 4 5

'сього

11. РезGльFаFивні показники бюджеFної програми

№ з/п Показники Одиниця  вимірG
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 затрат

кількісFь шFаFних одиниць од. шFаFний розпис 5,00 0,00 5,00

2 продукту

кількісFь оFриманих лисFів, звернень, заяв, скарг од. жGрнал реєсFрації 50,00 0,00 50,00

кількісFь прийняFих  нормаFивно-правових акFів од. жGрнал реєсFрації 300,00 0,00 300,00

3 ефективності

кількісFь виконаних лисFів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од. розрахGнково 10,00 0,00 10,00

кількісFь прийняFих  нормаFивно-правових акFів на одного 

працівника
од. розрахGнково 60,00 0,00 60,00

виFраFи на GFримання однієї шFаFної одиниці грн. розрахGнково л 238 623,80 0,00 238 623,80



ЗАТВЕРДЖЕ��

�аказ МініEFерEFва фінанEів України

26 Eерпня 2014 року №836

(у редакції наказу МініEFерEFва фінанEів України

від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕН�
Наказ / розпорядчий докGменF

Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради

(найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG)

06.02.2023 р. № 25

�аспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради 24417845

2.

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

' кредиFGвання місцевого бюджеFG)

0610000 Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради

(найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG) (код за ЄДРПО')

24417845

3.

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

0611010 1010

(найменGвання відповідального виконавця)

0910 Надання дошкільної освіFи

(код за ЄДРПО')

2356000000

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код &ипової  програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код ФGнкціональної 

класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання бюджеFG)

(найменGвання бюджеFної програми згідно з &иповою  програмною класифікацією видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код бюджеFG)

4. Обсяг  бюджеFних призначень/бюджеFних асигнGвань -26842393,00 гривень, G FомG числі загального фондG - 23468399,00 гривень Fа спеціального фондG - 

3373994,00 гривень.

5. ПідсFави для виконання бюджеFної програми

КонсFиFGція 'країни, БюджеFний кодекс 'країни, Закон 'країни "Про освіFG" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон 'країни "Про дошкільнG освіFG " від 11.07.2001 № 2628-ПІ із змінами Fа 

доповненнями, Програма "&GрбоFа" на 2021-2027 роки заFверджена рішенням виконавчого коміFеFG від 22.09.2022 р. № 218, Програма розвиFкG освіFи ВаFGFіської міської FериFоріальної 

громади на 2022-2025 роки заFверджена рішенням міської ради від 25.11.2021р. № 18-10/VIII, Положення про відділ освіFи ВаFGFінської міської ради, наказ МФ'  від 26.08.2014 № 836 "Про 

деякі пиFання запровадження програмно-цільового меFодG складання Fа виконання місцевих бюджеFів” зі змінами, наказ МФ'  від 10.07.2017 № 992 "Про заFвердження &ипового  перелікG 

бюджеFних програм Fа резGльFаFивних показників їх виконання для місцевих бюджеFів G галGзі "ОсвіFа"" (зі змінами).

6. Цілі державної поліFики, на досягнення яких  спрямована реалізація бюджеFної програми

№ з/п Ціль державної поліFики

1 Надання всебічної допомоги  сім"ям G розвиFкG, вихованні Fа навчанні диFини. ;

2 Забезпечення формGвання G діFей дошкільного вікG моральних норм Fа набGFFя жиFFєвого соціального досвідG.

7. МеFа бюджеFної програми

Забезпечення надання дошкільної освіFи

8. Завдання бюджеFної програми

гривень

№ з/п Завдання

1 Забезпечення сFворення належних Gмов для надання на належномG рівні дошкільної освіFи Fа виховання діFей |

9. Напрями викорисFання бюджеFних кошFів



№ з/п Напрями викорисFання бюджеFних кошFів Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 СFворення належних Gмов для діяльносFі працівників Fа фGнкціонGвання закладів дошкільної освіFи 20 504 927,00 5 500,00 20 510 427,00

. 2 Організація харчGвання в закладах дошкільної освіFи 2 963 472,00 3 368 494,00 6 331 966,00

'сього 23 468  399,00 3 373 994,00 26 842 393,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконGюFься G складі бюджеFної програми
гривень

№ з/п НайменGвання місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 Програма "&GрбоFа" на 2021-2027 роки 523 512 0 523 512

'сього 523 512 0 523 512

11. РезGльFаFивні показники бюджеFної програми

№ 

з/п
Показники Одиниця  вимірG

Джерело 

інформації
Загальний фонд | Спеціальний фонд 'сього

1 затрат

кількісFь закадів дошкільної освіFи од.
положення про відділ 

освіFи
5,00 0,00 5,00

кількісFь грGп од. мережа закладG 25,00 0,00 25,00

середньорічне число посадових  сFавок педагогічного персоналG од. звіF по  мережі, шFаFах 50,00 0,00 50,00

середньорічне число  шFаFних одиниць  адмінперсоналG за Gмовами 

оплаFи віднесених до педагогічного персоналG
�Д. ' звіF по  мережі, шFаFах 17,00 0,00 17,00

середньорічне число  шFаFних одиниць  спеціалісFів од. звіF по  мережі, шFаFах 9,00 0,00 9,00

середньорічне число шFаFних одиниць  робіFників -<■ од. звіF по  мережі, шFаFах 73,70 0,00 73,70

всього  - середньорічне число сFавок (шFаFних одиниць) од. звіF по  мережі, шFаFах 149,70 0,00 149,70

2 продукту

кількісFь діFей від 0 до 6 років осіб звіF 571,00 0,00 571,00

кількісFь діFей, що відвідGюFь дошкільні заклади осіб Fабель облікG 473,00 0,00 473,00

3 ефективності

виFраFи загального фондG на перебGвання 1 диFини в дошкільномG 

закладі
грн. розрахGнково 49 616,06 0,00 49 616,06

діFо-дні відвідGвання ДНІВ Fабель облікG 107 844,00 0,00 107 844,00

4 якості

відсоFок охоплення діFей дошкільною освіFою відс. розрахGнково 83,00 0,00 83,00

кількісFь днів відвідGвання од. Fабель облікG fl 228,00 0,00 228,00

:В;;.о. начальника відділу освіти

// w /Фінансове Gправління ВаFGFінської міської ради Черкаської обласFі ///
і 1 гі] u ....

Шачальник фінансового Gправління
X. ]я (підпис)

03.02.2023 р. //

Сергій Б'РБЕЛО
(Власне ім'я, ?@ізвищь )

Валерій ПІНЬКАС________
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ.)



ЗАТВЕРДЖЕ��

�аказ МініEFерEFва фінанEів України

26 Eерпня 2014 року №  836

(у редакції наказу МініEFерEFва фінанEів України

від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕН�
Наказ / розпорядчий докGменF

Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради

(найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG)

06.02.2023 р. № 25

�аспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради 24417845

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG ) (код за ЄДРПО')

2. 0610000 Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради 24417845

3.

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

0611021 1021

(найменGвання відповідального виконавця)

0921 Надання загальної середньої освіFи закладами загальної середньої

освіFи за рахGнок кошFів місцевого бюджеFG

(код за ЄДРПО')

2356000000

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код &ипової  програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код ФGнкціональної 

класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання бюджеFG)

(найменGвання бюджеFної програми згідно з &иповою  програмною класифікацією видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код бюджеFG)

4. Обсяг  бюджеFних призначень/бюджеFних асигнGвань -22700949,00 гривень, G FомG числі загального фондG - 20235317,00 гривень Fа спеціального фондG - 

2465632,00 гривень.

5. ПідсFави для виконання бюджеFної програми

КонсFиFGція 'країни, БюджеFний кодекс 'країни, Закон 'країни "Про освіFG" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Закон 'країни "Про повнG загальнG середню освіFG" від 16.01.2020 № 

463-ІХ (зі змінами), посFанова КабінеFG МінісFрів 'країни від 21.02.2018 № 88 (зі змінами), Програма "&GрбоFа" на 2021-2027 роки заFверджена рішенням виконавчого коміFеFG від 

22.09.2022 р. № 218, Програма розвиFкG освіFи ВаFGFінської міської FериFоріальної громади на 2022-2025 роки заFверджена рішенням міської ради від 25.11.2021р. № 18-10/VIII, Положення 

про відділ освіFи ВаFGFінської міської ради, наказ МФ'  від 26.08.2014 № 836 "Про деякі пиFання запровадження програмно-цільового меFодG складання Fа виконання місцевих бюджеFів" зі 

змінами, наказ МФ'  від 10.07.2017 № 992 "Про заFвердження &ипового  перелікG бюджеFних програм Fа резGльFаFивних показників їх виконання для місцевих бюджеFів G галGзі "ОсвіFа"" (зі 

змінами)

6. Цілі державної поліFики, на досягнення яких  спрямована реалізація бюджеFної програми

7. МеFа бюджеFної програми

Забезпечення надання послGг  з повної загальної середньої освіFи в денних закладах загальної середньої освіFи

№ з/п Ціль державної поліFики

1 Заберпечення всебічного розвиFкG особисFосFі шляхом  формGвання особисFосFі,навчання Fа виховання в денних закладах загальної середньої освіFи

8. Завдання бюджеFної програми

№ з/п Завдання

1 ЗабезпечиFи надання відповідних послGг  денними закладами загальної середньої освіFи



fj. Напрями викорисFання бюджеFних кошFів
гривень

№ з/п Напрями викорисFання бюджеFних кошFів Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 СFворення належних Gмов для діяльносFі працівників Fа фGкціонGвання закладів загальної середньої освіFи 18 630 772,00 48 350,00 18 679 122,00

3 Організація харчGвання G закладах загальної середньої освіFи 1 604 545,00 2 417 282,00 4 021 827,00

'сього 20 235 317,00 2 465  632,00 22 700 949,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконGюFься G складі бюджеFної програми
гривень

№ з/п НайменGвання місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 Програма "&GрбоFа" на 2021-2027роки 704 116 0 704 116

'сього 704 116 0 704 116

11. РезGльFаFивні показники бюджеFної програми

№ 

з/п
Показники Одиниця  вимірG

Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 затрат

кількісFь закладів од.
положення про відділ 

освіFи
6,00 0,00 6,00

кількісFь класів од. мережа закладів 86,00 0,00 86,00

середньорічне число посадових сFавок педагогічного персоналG од. звіF по  мережі, шFаFах 3,25 0,00 3,25

середньорічне число шFаFних одиниць  спеціалісFів од. звіF по  мережі, шFаFах 27,00 0,00 27,00

середньорічне число шFаFних одиниць  робіFників од. звіF по  мережі, шFаFах 73,50 0,00 73,50

всього  - середньорічне число сFавок (шFаFних одиниць) од. звіF по  мережі, шFаFах 103,75 0,00 103,75

2 продукту

кількісFь Gчнів осіб мережа закладів 1 917,00 0,00 1 917,00

3 ефективності

видаFки загального фондG на GFримання 1 Gчня грн. розрахGнково 10 555,72 0,00 10 555,72

діFо-дні відвідGвання ДНІВ Fабель відвідGвань 335 475,00 0,00 335 475,00

4 якості

кількісFь днів відвідGвання днів Fабель відвідGвань 175,00 0,00 175,00

В. о. начальника відділу освіти

ДІ�І�ДЖЕН�: 77/
/. ̂г ,2^нансофе^правління ВаFGFінської міської ради

/ У / Е^^здйїйкЖіцансового Gправління
[s ( ЙШ ) м —

\ 03,02.2,023^. 2//

&

_> Сергій Б'РБЕЛО_________
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валерій ПІНЬКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕ��

�аказ МініEFерEFва фінанEів України

26 Eерпня 2014 року №836

(у редакції наказу МініEFерEFва фінанEів України

від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕН�
Наказ / розпорядчий докGменF

Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради

(найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG )

06.02.2023 р. № 25

�аспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.

2.

0600000 Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради 24417845

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

0610000 Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради

(найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG ) (код за ЄДРПО')

24417845

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(найменGвання відповідального виконавця) (код за ЄДРПО')

3. 0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіFи закладами загальної середньої 

освіFи за рахGнок освіFньої сGбвенції
2356000000

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код &ипової  програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код ФGнкціональної 

класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання бюджеFG)

(найменGвання бюджеFної програми згідно з &иповою  програмною класифікацією видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код бюджеFG)

4. Обсяг  бюджеFних призначень/бюджеFних асигнGвань -36761100,00 гривень, G FомG числі загального фондG - 36761100,00 гривень Fа спеціального фондG - 

0,00 гривень.

5. ПідсFави для виконання бюджеFної програми

КонсFиFGція 'країни, БюджеFний кодекс 'країни, Закон 'країни "Про освіFG"від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Закон 'країни "Про повнG загальнG середню освіFG" від 16.01.2020 № 

463-ІХ (зі змінами), посFанова КабінеFG МінісFрів 'країни від 21.02.2018 № 88(зі змінами), Положення про відділ освіFи ВаFGFінської міської ради, наказ МФ'  від 26.08.2014 № 836 "Про 

деякі пиFання запровадження програмно-цільового меFодG складання Fа виконання місцевих бюджеFів" із змінами, наказ МФ'  від 10.07.2017 № 992 "Про заFвердження &ипового  перелікG 

бюджеFних програм Fа резGльFаFивних показників їх виконання для місцевих бюджеFів G галGзі "ОсвіFа"" (зі змінами)

6. Цілі державної поліFики, на досягнення яких  спрямована реалізація бюджеFної програми

№ з/п Ціль державної поліFики

1 Забезпечення всебічного розвиFкG особисFосFі шляхом  формGвання особисFосFі, навчання Fа виховання в денних закладах загальної середньої освіFи ;

7. МеFа бюджеFної програми

Забезпечення надання послGг  з повної загальної середньої освіFи в денних закладах загальної середньої освіFи

8. Завдання бюджеFної програми

№ з/п Завдання

9. Напрями викорисFання бюджеFних кошFів



гривень

№ з/п Напрями викорисFання бюджеFних кошFів Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 СFворення належних Gмов для діяльносFі працівників Fа фGкціонGвання закладів загальної середньої освіFи 36 761 100,00 0,00 36 761 100,00

'сього 36 761 100,00 0,00 36 761 100,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконGюFься G складі бюджеFної програми
гривень

№ з/п НайменGвання місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

'сього

11. РезGльFаFивні показники бюджеFної програми

Сергій Б'РБЕЛО

№ з/п Показники Одиниця  вимірG
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 затрат

кількісFь закладів од.
положення про відділ 

освіFи
6,00 0,00 6,00

кількісFь класів од. мережа закладів 86,00 0,00 86,00

середньорічне число посадових  сFавок педагогічного персоналG од. звіF по  мережі, шFаFах 167,98 0,00 167,98

середньорічне число шFаFних одиниць  адмінперсоналG за Gмовами 

оплаFи віднесених до педагогічного персоналG
од. звіF по  мережі, шFаFах 48,30 0,00 48,30

всього  - середньорічне число сFавок (шFаFних одиниць) од. звіF по  мережі, шFаFах 216,28 0,00 216,28

2 продукту

кількісFь Gчнів осіб мережа закладів 1 917,00 0,00 1 917,00

середня кількісFь Gчнів на одного педагогічного працівника осіб розрахGнково 11,00 0,00 11,00

наповнюванісFь класів осіб розрахGнково G/ .. 22,00 0,00 22,00

В. о. начальника відділу освіти
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

^^іанбЬШ Gр^йлиіня ВаFGFінської міської ради

Начальйик^фша^совбро Gправління

>3.02.2023

4.II.
г/

Валерій ПІНЬКАС
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

8 7 С®



ЗАТВЕРДЖЕ��

�аказ МініEFерEFва фінанEів України

26 Eерпня 2014 року №  836

(у редакції наказу МініEFерEFва фінанEів України 

від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕН�
Наказ / розпорядчий докGменF

Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради

(найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG )

06.02.2023 р. № 25

�аспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради

(код Програмної класифікації видаFків Fа (найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG )

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

24417845

(код за ЄДРПО')

24417845

(код за ЄДРПО')

2. 0610000 Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради

(код Програмної класифікації видаFків Fа (найменGвання відповідального виконавця)

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

3. 0611070
1070 0960 Надання позашкільної освіFи закладами позашкільної освіFи, заходи із 235600

позашкільної робоFи з діFьми

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

, _ ,. ... . (код ФGнкціональної (найменGвання бюджеFної програми згідно з &иповою  програмною класифікацією видаFків Fа (код бюджеFG)
(код &ипової програмної класифікації видаFків Fа ' . ■ .

_ . класифікації видаFків Fа кредиFGвання місцевого бюджеFG)
кредиFGвання місцевого бюджеFG) _

кредиFGвання бюджеFG)

4. Обсяг  бюджеFних призначень/бюджеFних асигнGвань -2069379,00 гривень, G FомG числі загального фондG - 2022666,00 гривень Fа спеціального фондG -

46713,00 гривень.

5. ПідсFави для виконання бюджеFної програми

КонсFиFGція 'країни, БюджеFний кодекс 'країни, Закон 'країни "Про освіFG" від 05.09.2017 № 2145-VIII із змінами, Закон 'країни "Про позашкільнG освіFG " від 22.06.2000 № 1841-ІП із 

змінами Fа доповненнями, Положення про відділ освіFи ВаFGFінської міської ради, наказ МФ'  від 26.08.2014 № 836 "Про деякі пиFання запровадження програмно-цільового меFодG 

складання Fа виконання місцевих бюджеFів” із змінами, наказ МФ'  від 10.07.2017 № 992 "Про заFвердження &ипового  перелікG бюджеFних програм Fа резGльFаFивних показників їх 

виконання для місцевих бюджеFів G галGзі "ОсвіFа"" (зі змінами)

6. Цілі державної поліFики, на досягнення яких  спрямована реалізація бюджеFної програми

7. МеFа бюджеFної програми

Задоволення поFреб дівчаF і хлопців G сфері позашкільної освіFи з GрахGванням їх вікG Fа місця проживання

№ з/п Ціль державної поліFики

1 Забезпечення ефекFивної державної поліFики для задоволення поFреб дівчаF і хлопців G сфері позашкільної освіFи з GрахGванням їх вікG Fа місця проживання

2 РозвиFок здібносFей Fа навчання діFей.

8. Завдання бюджеFної програми

№ з/п Завдання

1 Надання рівних можливосFей дівчаFам Fа хлопцям  G сфері оFримання позашкільної освіFи



9. Напрями викорисFання бюджеFних кошFів

гривень

№ з/п Напрями викорисFання бюджеFних кошFів Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 СFворення належних Gмов для діяльносFі працівників Fа фGкціонGвання сFанції юних  Fехніків 2 022 666,00 46 713,00 2 069 379,00

'сього 2 022 666,00 46  713,00 2 069 379,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконGюFься G складі бюджеFної програми

гривень

№ з/п НайменGвання місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

'сього

11. РезGльFаFивні показники бюджеFної програми

В. о. начальника відділу освіти

№ 

з/п
Показники Одиниця  вимірG

Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 затрат

кількісFь закладів од.
положення про відділ 

освіFи
1,00 0,00 1,00

середньорічне число посадових сFавок педагогічного персоналG од. звіF по  мережі, шFаFах 8,95 0,00 8,95

середньорічне число шFаFних одиниць  адмінперсоналG за Gмовами 

оплаFи віднесених до педагогічного персоналG
од. звіF по  мережі, шFаFах 1,50 0,00 1,50

середньорічне число шFаFних одиниць  спеціалісFів од. звіF по  мережі, шFаFах 0,50 0,00 0,50

середньорічне число шFаFних одиниць  робіFників .... од. звіF по  мережі, шFаFах 2,00 0,00 2,00

всього  - середньорічне число сFавок (шFаFних одиниць) од. звіF по  мережі, шFаFах 12,95 0,00 12,95

2 продукту

середньорічна кількісFь діFей,які оFримGюFь позашкільнG освіFG осіб жGрнал облікG 393,00 0,00 393,00

кількісFь гGрFків од. розрахGнково 14,00 0,00 14,00

3 ефективності

виFраFи на 1 диFинG, яка оFримGює позашкільнG освіFG грн. розрахGнковG^ 5 146,73 0,00 5 146,73

Сергій Б'РБЕЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Gправаіння ВаFGFінської міської ради

Начальник’фіиаисового  Gправління Валерій ПІНЬКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕ��

�аказ МініEFерEFва фінанEів України

26 Eерпня 2014 року №  836

(у редакції наказу МініEFерEFва фінанEів України

від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕН�
Наказ / розпорядчий докGменF

Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради

(найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG )

06.02.2023 р. № 25

�аспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради 24417845

2.

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

0610000 Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради

(найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG) (код за ЄДРПО')

24417845

3.

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

0611141 1141

(найменGвання відповідального виконавця)

0990 Забезпечення діяльносFі інших закладів G сфері освіFи

(код за ЄДРПО')

2356000000

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код &ипової  програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код ФGнкціональної 

класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання бюджеFG)

(найменGвання бюджеFної програми згідно з &иповою  програмною класифікацією видаFків Fа кредиFGвання 

місцевого бюджеFG)

(код бюджеFG)

4. Обсяг  бюджеFних призначень/бюджеFних асигнGвань -2775505 гривень , G FомG числі загального фондG - 2775505 гривень Fа спеціального фондG - 0 гривень .

5. ПідсFави для виконання бюджеFної програми

КонсFиFGція 'країни, БюджеFний кодекс 'країни, Закон 'країни "Про освіFG" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами,"Положення про відділ освіFи ВаFGFінської міської ради, наказ МФ'  від 

26.08.2014 № 836"Про деякі пиFання запровадження програмно-цільового меFодG складання Fа виконання місцевих бюджеFів” із змінами, наказ МФ'  від 10.07.2017 № 992 "Про заFвердження 

&ипового  перелікG бюджеFних програм Fа резGльFаFивних показників їх виконання для місцевих бюджеFів G галGзі "ОсвіFа"" із змінами

6. Цілі державної поліFики, на досягнення яких  спрямована реалізація бюджеFної програми

7. МеFа бюджеFної програми

Забезпечення конFроль за веденням бGхгалFерського облікG,звіFносFі і забезпечення ведення цеFралізованого господарського обслGговGвання,посFійно.

№ з/п Ціль державної поліFики

1 Здійснення конFролю за веденням бGхгалFерського облікG Fа фінансової звіFносFі

2 Здійснення якісних послGг  з господарського обслGговGвання.

8. Завдання бюджеFної програми

№ з/п Завдання

1 ЗабезпечиFи складання і надання кошFорисної, звіFної фінансової докGменFації, фінансGвання GсFанов освіFи згідно з заFвердженими кошFорисами;

2 Забезпечення надання якісних послGг  з ценFралізованого господарського обслGговGвання



9. Напрями викорисFання бюджеFних кошFів
гривень

№ з/п Напрями викорисFання бюджеFних кошFів Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 СFворення належних Gмов для діяльносFі працвників Fа фGнкціонGвання ценралізованої бGхгалFерії 1 769 460 0 1 769 460

2 СFворення належних Gмов для діяльносFі працвників Fа фGнкціонGвання господарської грGпи 1 006 045 0 1 006 045

'сього 2 775 505 0 2 775  505

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконGюFься G складі бюджеFної програми
гривень

№ з/п НайменGвання місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

'сього

11. РезGльFаFивні показники бюджеFної програми

№ з/п Показники Одиниця  вимірG
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 затрат

кількісFь ценFралізованих бGхгалFерій од. положення про відділ освіFи 1,00 0,00 1,00

середньорічне число  шFаFних одиниць  спеціалісFів од. звіF по  мережі, шFаFах 9,00 0,00 9,00

всього  - середньорічне число  сFавок од. звіF по  мережі, шFаFах 9,00 0,00 9,00

кількісFь грGп ценFралізованого господарського обслGговGвання од. положення про відділ освіFи 1,00 0,00 1,00

середньорічне число  шFаFних одиниць  спеціалісFів од. звіF по  мережі, шFаFах 1,00 0,00 1,00

середньорічне число шFаFних одиниць  робіFників од. звіF по  мережі, шFаFах 8,00 0,00 8,00

всього  - середньорічне нисло сFавок (шFаFних одиниць) од. звіF по  мережі, шFаFах 9,00 0,00 9,00

2 продукту

кількісFь закладів,які обслGговGє ценFралізована бGхгалFерія од. договір про обслGговGвання 15,00 0,00 15,00

кількісFь особових  рахGнків од. підсGмково 603,00 0,00 603,00

кількісFь складених звіFів працівниками бGхгалFерії од. графік подання звіFносFі 110,00 0,00 110,00

кількісFь GсFанов, які обслGговGюFься працівниками господарчої грGпи од.
положення про

ценFралізоване господарсFво
15,00 0,00 15,00

3 ефективності

кількісFь GсFанов,які обслGговGє 1 працівник ценFралізованої 

бGхгалFерії
од. договір про обслGговGвання 2,00 0,00 2,00

кількісFь особових  рахGнків,які обслGговGє 1 працівник ценFралізованої 

бGхгалFерії
од. посадові обов'язки 67,00 0,00 67,00

кількісFь GсFанов, які обслGговGє один працівник господарчої грGпи од. розрахGнковG fl 3,00 0,00 3,00

. о; начальника відділу освіти

Фінансові Gправління ВаFGFінської міської ради (/'
S ( ШН] ) s)j 

‘7 \ ‘Начальник фінансового Gправління . .. _____
/ _> '’/ (підпис)

Ч<* -3 /іQ3.02.2023 р. /

Сергій Б'РБЕЛО_________
(Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

Валерій ПІНЬКАС________
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕ��

�аказ МініEFерEFва фінанEів України

26 Eерпня 2014 року №  836

(у редакції наказу МініEFерEFва фінанEів України

від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕН�
Наказ / розпорядчий докGменF

Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради

(найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG )

06.02.2023 р. № 25

�аспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради 24417845

2.

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

0610000 Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради

(найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG ) (код за ЄДРПО')

24417845

3.

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

0611142 1142

(найменGвання відповідального виконавця)

0990 Інші програми Fа заходи G сфері освіFи

(код за ЄДРПО')

2356000000

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код &ипової програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код ФGнкціональної 

класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання бюджеFG)

(найменGвання бюджеFної програми згідно з &иповою  програмною класифікацією видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код бюджеFG)

4. Обсяг  бюджеFних призначень/бюджеFних асигнGвань -536610,00 гривень, G FомG числі загального фондG - 536610,00 гривень Fа спеціального фондG - 0,00 

гривень.

5. ПідсFави для виконання бюджеFної програми

КонсFиFGція 'країни, БюджеFний кодекс 'країни, Закон 'країни "Про освіFG" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами, посFанова КМ' "Про заFвердження порядкG надання одноразової 

допомоги  діFям - сироFам Fа діFям, позбавленим баFьківського піклGвання, після досягнення 18 - річного вікG" від 25.08.2005 № 823 із змінами, "Програма розвиFкG освіFи ВаFGFінської 

міської FериFоріальної громади на 2022-2025 роки" заFверджена рішенням міської ради№ 18-10/VIII від 25.11.2021р., Програма "&GрбоFа" на 2021-2027роки заFверджена рішенням 

виконавчого коміFеFG від 22.09.2022 р. № 218, Програма "Забезпечення пільгового проїздG педагогічних працівників" від 24.06.2021р. № 10-9/VIII, Програма "Шкільний авFобGс" на 2021- 

2024 роки заFверджена рішенням ВаFGFінської міської ради від 30.07.2021 № 12 - 9/VIII, "Положення про відділ освіFи ВаFGFінської міської ради", наказ МФ'  від 26.08.2014 №836 "Про деякі 

пиFання запровадження програмно-цільового меFодG складання Fа виконання місцевих бюджеFів” із змінами, наказ МФ'  від 10.07.2017 № 992 "Про заFвердження &ипового  перелікG 

бюджеFних програм Fа резGльFаFивних показників їх виконання для місцевих бюджеFів G галGзі "ОсвіFа"" із змінами.

6. Цілі державної поліFики, на досягнення яких  спрямована реалізація бюджеFної програми

№ з/п Ціль державної поліFики

1 СFимGлювання Fворчого,інFелекFGального,дGховного розвиFкG обдарованої молоді шляхом  виплаFи грошової  винагороди

2 Надання допомоги  діFям-сироFам Fа діFям, позбавленим баFьківського піклGвання, яким виповнюєFься 18 років

3 Забезпечення пільгового проїздG педагогічних працівників які працююFь G закладах освіFи розFашованих G сільській місцевосFі

4 Забезпечення перевезення Gчасників освіFнього процесG до місFь навчання Fа G звороFньомG напрямкG



7. МеFа бюджеFної програми

Забезпечення реалізації програм Fа заходів G сфері освіFи.

8. Завдання бюджеFної програми

№ з/п Завдання

1 ЗабезпечиFи реалізацію інших освіFніх програм Fа заходів

2 ЗабезпечиFи надання допомоги  діFям-сироFам Fа діFям,позбавлених баFьківського піклGвання,яким виповнюєFься 18 років.

9. Напрями викорисFання бюджеFних кошFів
гривень

№ з/п Напрями викорисFання бюджеFних кошFів Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 Забезпечення виплаF грошової  винагороди обдарованим діFям 19 600 0 19 600

4 ВиплаFи діFям-сироFам 5 430 0 5 430

5 Забезпечення перевезення Gчасників освіFнього процесG до місFь навчання Fа G звороFньомG напрямкG 436 200 0 436 200

6
Забезпечення пільгового проїздG педагогічних працівників які працююFь G закладах освіFи розFашованих G 

сільській місцевосFі
38 580 0 38 580

7 Забезпечення діFей-сиріF і діFей,позбавлених баFьківського піклGвання шкільною Fа спорFивною формою 36 800 0 36 800

'сього 536 610 0 536 610

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконGюFься G складі бюджеFної програми
гривень

№ з/п НайменGвання місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 Програма розвиFкG освіFи ВаFGFінської міської FериFоріальної громади на 2022-2025 роки 19 600 0 19 600

2 Програма "&GрбоFа" на 2021 -2027роки 5 430 0 5 430

3 Програма "Шкільний авFобGс" на 2021-2024 роки 436 200 0 436 200

4 "Програма забезпечення пільгового проїздG педагогічних працівників" 38 580 0 38 580

'сього 499 810 0 499 810

11. РезGльFаFивні показники бюджеFної програми

№ з/п Показники Одиниця  вимірG
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

виплаFи грошової  винагороди обдарованим діFям грн. наказ відділG освіFи 19 600,00 0,00 19 600,00

обсяг  видаFків на надання допомоги  діFям-сироFам грн. посFанова 5 430,00 0,00 5 430,00

обсяг  видаFків на забезпечення перевезення Gчасників освіFнього 

процесG
грн. розрахGнково 436 200,00 0,00 436 200,00

обсяг  виFраF на забезпечення пільгового проїздG педагогічних 

працівників
грн. наказ відділG освіFи 38 580,00 0,00 38 580,00



1 2 3 4 5 6 7

2 продукту

кількісFь одержGвачів грошової  винагороди осіб наказ відділG освіFи 56,00 0,00 56,00

середньорічна кількісFь одержGвачів допомоги  до 18 років осіб
лисF слGжби G справах 

діFей
3,00 0,00 3,00

кількісFь шкільних авFобGсів од. наказ відділG освіFи 2,00 0,00 2,00

кількісFь Gчнів, які забезченні підвезенням до місць навчання Fа G 

звороFньомG напрямкG
осіб наказ відділG освіFи 80,00 0,00 80,00

кількісFь педагогічних працівників що забезпечGюFься пільговим 

проїздом
осіб розрахGнково 2,00 0,00 2,00

3 ефективності

середній розмір грошової  винагороди на 1 Gчня грн. наказ відділG освіFи 350,00 0,00 350,00

середній розмір допомоги  діFям - сироFам грн. розрахGнково 1 810,00 0,00 1 810,00

середня варFісFь наданих послGг  приваFними перевізниками грн. розрахGнково 1 846,18 0,00 1 846,18

середня варFісFь проїздG педагогічних працівників грн. розрахGнково 110,00 0,00 110,00

4 якості

відсоFок Gчнів які забезченні підвезенням до місць навчання Fа G 

звороFньомG напрямкG
відс. відсоFок /}

. // //.........
100,00 0,00 100,00

В. о. начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Gправління ВаFGFінської міської ради



ЗАТВЕРДЖЕ��

�аказ МініEFерEFва фінанEів України

26 Eерпня 2014 року №  836

(у редакції наказу МініEFерEFва фінанEів України

від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕН�
Наказ / розпорядчий докGменF

Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради

(найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG)

06.02.2023 р. № 25

�аспорт

1. 0600000

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради 24417845

2.

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

0610000 Відділ освіFи ВаFGFінської міської ради

(найменGвання головного  розпорядника кошFів місцевого бюджеFG ) (код за ЄДРПО')

24417845

3.

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

0611160 1160

(найменGвання відповідального виконавця)

0990 Забезпечення діяльносFі ценFрів професійного розвиFкG педагогічних

працівників

(код за ЄДРПО')

2356000000

(код Програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код &ипової  програмної класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код ФGнкціональної 

класифікації видаFків Fа 

кредиFGвання бюджеFG)

(найменGвання бюджеFної програми згідно з &иповою  програмною класифікацією видаFків Fа 

кредиFGвання місцевого бюджеFG)

(код бюджеFG)

4. Обсяг  бюджеFних призначень/бюджеFних асигнGвань -1305176,00 гривень, G FомG числі загального фондG - 1305176,00 гривень Fа спеціального фондG - 

0,00 гривень.

5. ПідсFави для виконання бюджеFної програми

КонсFиFGція 'країни, БюджеFний кодекс 'країни, Закони 'країни "Про освіFG" від 05.09.2017 № 2145-VIII із змінами, "Про дошкільнG освіFG " від 11.07.2001 № 2628-ПІ із змінами Fа 

доповненнями,"Про загальнG середню освіFG " від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами Fа доповненнями,"Про позашкільнG освіFG " від 22.06.2000 № 1841-ПІ із змінами Fа доповненнями, 

Положення про відділ освіFи ВаFGFінської міської ради,наказ МФ'  від 26.08.2014 № 836 "Про деякі пиFання запровадження програмно-цільового меFодG складання Fа виконання місцевих 

бюджеFів” із змінами, наказ МФ'  від 10.07.2017 № 992 "Про заFвердження &ипового  перелікG бюджеFних програм Fа резGльFаFивних показників їх виконання для місцевих бюджеFів G галGзі 

"ОсвіFа" із змінами.

6. Цілі державної поліFики, на досягнення яких  спрямована реалізація бюджеFної програми

№ з/п Ціль державної поліFики

1 НаGково-професійне забезпечення сисFеми загальної, середньої Fа дошкільної освіFи.

2
Підвищення кваліфікації професійного рівня педагогічних працівників загальноосвіFніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів Fа розвиFок їхньої Fворчої інніціаFиви G 

міжкGрсовий період.

7. МеFа бюджеFної програми

Сприяння професійного розвиFкG педагогічних працівників з пиFань планGвання Fа визначення FраєкFорії їхнього професійного розвиFкG

8. Завдання бюджеFної програми

№ з/п Завдання



1 < Координація діяльносFі професійних спільноF G педагогічних працівників, бібліоFекарів

9. Напрями викорисFання бюджеFних кошFів

гривень

№ з/п Напрями викорисFання бюджеFних кошFів Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 Забезпечення належного GFримання ценFрG професійного розвиFкG педагогічних працівників 1 305 176 0 1 305 176

'сього 1 305 176 0 1 305 176

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконGюFься G складі бюджеFної програми

гривень

№ з/п НайменGвання місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

'сього

11. РезGльFаFивні показники бюджеFної програми

№ з/п Показники Одиниця  вимірG
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд 'сього

1 затрат

кількісFь закладів од.
положення про відділ 

освіFи
1,00 0,00 1,00

середньорічне число  шFаFних одиниць  адмінперсоналG за Gмовами 

оплаFи віднесених до педагогічного персоналG
од. звіF по  мережі, шFаFах 6,00 0,00 6,00

середньорічне число шFаFних одиниць  спеціалісFів од. звіF по  мережі, шFаFах 2,00 0,00 2,00

всього  - середньорічне число сFавок (шFаFних одиниць) од. звіF по  мережі, шFаFах 8,00 0,00 8,00

2 продукту

кількісFь закладів, які обслGговGє К' "ВаFGFінський ЦПР ПП  BMP  

ЧО"
од. мережа закладів 12,00 0,00 12,00

кількісFь проведених організаційно-меFодичних заходів (нарад, 

консGльFацій)
од.

план робоFи К' 

"ВаFGFінський ЦПРПП  

BMP  ЧО"

20,00 0,00 20,00

кількісFь проведених семінарів, Fренінгів, навчальних пракFикGмів, 

конференцій
од.

план робоFи К' 

"ВаFGFінський ЦПРПП  

BMP  ЧО"

80,00 0,00 80,00

кількісFь проведених конкGрсів, олімпіад, висFавок, проекFів із 

здобGвачами освіFи
од.

план робоFи К' 

"ВаFGFінський ЦПРПП  

BMP  ЧО"

30,00 0,00 30,00

кількісFь проведених конкGрсів за GчасFю педагогічних працівників од.

план робоFи К' 

"ВаFGFінський ЦПРПП  

BMP  ЧО"

3,00 0,00 3,00

кількісFь проведених психологічних  семінарів од.

план робоFи К' 

"ВаFGFінський ЦПРПП  

BMP  ЧО"

10,00 0,00 10,00

кількісFь особових  рахGнків од. підсGмково 7,00 0,00 7,00

кількісFь зданих бGхгалFерських звіFів од. форми звіFносFі 10,00 0,00 10,00



Сергій Б'РБЕЛО

1 2 3 4 5 6 7

3 ефективності

виFраFи на одного працівника грн. розрахGнково 163 147,00 0,00 163 147,00

4 якості

відсоFок педагогів охоплених  різними видами меFодичної робоFи відс. розрахGнковG /у 100,00 0,00 100,00

В. о. начальника відділу освіти
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Gправління ВаFGFінської міської ради

Начальник фінансового Gправління Валерій ПІНЬКАС
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


