
  

��&'&І!%Ь��  І%Ь�� $��� 

�І��І� "%�І&� 

!���� 

@. �4FGFVA9 

07.03.2023 DV> 

#DB ;4F69D8:9AAO C4ECBDFV6 F4 6A9E9AAO ;@VA 8B C4ECBDFV6 5N8:9FA<I CDB7D4@ 
A4 2023 DV> 

�V8CB6V8AB 8B DVL9AAO @VEь>BW D48< 6V8 23.02.2023 № 36-7/VIII " #DB 6A9E9AAO 
;@VA 8B DVL9AAO @VEь>BW D48< 6V8 22.12.2022 № 33-14/VIII "#DB 5N8:9F 
�4FGFVAEь>BW @VEь>BW F9D<FBDV4?ьABW 7DB@48< A4 2023 DV>"", #D46<? E>?484AAO 
C4ECBDFV6 5N8:9FA<I CDB7D4@ @VEJ96<I 5N8:9FV6 F4 ;6VFV6 CDB WI 6<>BA4AAO, 
;4F69D8:9A<I A4>4;B@  VAVEF9DEF64 HVA4AEV6 '>D4WA< 6V8 26 E9DCAO 2014 DB>G № 
836 "#DB 89O>V C<F4AAO ;4CDB648:9AAO CDB7D4@AB-JV?ьB6B7B @9FB8G E>?484AAO F4 
6<>BA4AAO @VEJ96<I 5N8:9FV6", ;4D9єEFDB64A<@ 6  VAVEF9DEF6V NEF<JVW '>D4WA< 
10 69D9EAO 2014 D. ;4 № 1103/25880 (;V ;@VA4@<, G D984>JVW A4>4;G  VAVEF9DEF64 
HVA4AEV6 '>D4WA< 6V8 29.12.2018 № 1209) 

НАКАЗУЮ: 

1. �4F69D8<F< C4ECBDF< 5N8:9FA<I CDB7D4@ A4 2023 DV> 6V88V?G BE6VF< 
�4FGFVAEь>BW @VEь>BW D48< ;4 �#��� 0611200, 0617363, 0618110. 

2. �A9EF< ;@VA< 8B C4ECBDFV6 5N8:9FA<I CDB7D4@ ;4 �#��� 0611010, 0611142, 
MB 8B84NFьEO. 

�. B. A4K4?ьA<>4 6V88V?G BE6VF< 

№43 

%9D7V= �'$���" 



ЗАТВЕРДЖЕ��

�аказ МініEFерEFва фінанEів України

26 Eерпня 2014 року №  836

(у редакції наказу МініEFерEFва фінанEів України

від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕ��
Наказ І 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)

07.03.2023 р. № 43

�аспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023  рік

1.

2.

0600000 Відділ >світ< Ватутінськ>ї міськ>ї рад< 24417845

(кбд 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

(к>д Пр>грамн>ї клас<фікації в<датків та 

кред<тування місцев>г> бюджету)

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

3. 0611010 1010 0910  Надання д>шкільн>ї >світ< 2356000000

(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 (на=менування бюджетн>ї ?р>грам< згідн> з Т<?>в>ю ?р>грамн>ю клас<фікацією в<датків та кред<тування

клас<фікації в<датків та місцев>г> бюджету)

кред<тування бюджету)

(к>д бюджету)

4. Обсяг бюджетн<х ?р<значень/бюджетн<х ас<гнувань -27526946,42 гр<вень, у т>му ч<слі загальн>г> ф>нду - 24117349,00  гр<вень та с?еціальн>г> ф>нду - 

3409597,42  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, Зак>н Україн< "Пр> д>шкільну >світу " від 11.07.2001 № 2628-ІП із змінам< та 

д>?>вненням<, Пр>грама "Турб>та" на 2021-2027 р>к< затверджена рішенням в<к>навч>г> к>мітету від 22.09.2022 р. № 218, Пр>грама р>зв<тку >світ< Ватутіськ>ї міськ>ї тер<т>ріальн>ї 

гр>мад< на 2022-2025 р>к< затверджена рішенням міськ>ї рад< від 25.11.2021р. № 18-10/VIII, 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” зі 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"" (зі змінам<), Рішення міськ>ї рад< від 23.02.2023 №36-7/VIII "Пр> внесення змін д> 

рішення міськ>ї рад< від 22.12.2022 № 33-14/VIII "Пр> бюджет Ватутінськ>ї міськ>ї тер<т>ріальн>ї гр>мад< на 2023 рік".

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 Наданняв всебічн>ї д>?>м>г< сім"ям у р>зв<тку, в<х>ванні та навчанні д<т<н<.

2 Забез?ечення ф>рмування у діте= д>шкільн>г> віку м>ральн<х н>рм та набуття ж<ттєв>г> с>ціальн>г> д>свіду.

7. Мета бюджетн>ї ?р>грам< 

Забез?ечення надання д>шкільн>ї >світ< 

8. Завдання бюджетн>ї ?р>грам<

№ з/? Завдання

1 Забез?ечення ств>рення належн<х ум>в для надання на належн>му рівні д>шкільн>ї >світ< та в<х>вання діте=



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 ?рацівн<ків та функці>нування закладів д>шкільн>ї >світ< 21 153 877,00 5 500,00 21 159 377,00

2 Організація харчування в закладах д>шкільн>ї >світ< 2 963 472,00 3 404  097,42 6 367 569,42

Усь>г> 24117 349,00 3 409 597,42 27  526 946,42

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>

1 Пр>грама "Турб>та" на 2021-2027 р>к< 523 512,00 0,00 523 512,00

Усь>г> 523 512,00 0,00 523 512,00

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 закадів д>шкільн>ї >світ< >д. ?>л>ження ?р> відділ >світ< 5,00 0,00 5,00

кількість гру? >д. мережа закладу 25,00 0,00 25,00

середнь>річне ч<сл> ?>сад>в<х став>к ?едаг>гічн>г> ?ерс>налу >д. звіт ?> мережі, штатах і 50,00 0,00 50,00

середнь>річне ч<сл> штатн<х >д<н<ць адмін?ерс>налу за ум>вам< 

>?лат< віднесен<х д> ?едаг>гічн>г> ?ерс>налу
>д. звіт ?> мережі, штатах 17,00 0,00 17,00

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

середнь>річне ч<сл> штатн<х >д<н<ць р>бітн<ків >д. звіт ?> мережі, штатах 73,70 0,00 73,70

всь>г> - середнь>річне ч<сл> став>к (штатн<х >д<н<ць) >д. звіт ?> мережі, штатах 149,70 0,00 149,70

2 продукту

кількість діте= від 0 д> 6 р>ків >сіб звіт 571,00 0,00 571,00

кількість діте=, щ> відвідують д>шкільні заклад< >сіб табель >бліку 473,00 0,00 473,00

3 ефективності

в<трат< загальн>г> ф>нду на ?еребування 1 д<т<н< в д>шкільн>му 

закладі
грн. р>зрахунк>в> 50 988,05 0,00 50 988,05

діт>-дні відвідування днів табель >бліку 107  844,00 0,00 107  844,00

4 якості

відс>т>к >х>?лення діте= д>шкільн>ю >світ>ю відс. р>зрахунк>в> 83,00 0,00 83,00

кількість днів відвідування >д. табель >бліку 228,00 0,00 228,00



Порівняльна таблиця щодо зміни у бюджетних паспортах по КТПКВК 0611010

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=)_

23468399,00 3373994 24117349,00 3409597,42 648950,00 35603,42

Виділе=> д>датк>ві к>шти,  які будуть 

спрям>ва=і =а м>=таж  системи 

п>жеж=>ї сиг=алізації та =а м>=таж  

приплив=>-витяж=>ї ве=тиляції 

пр>тирадіацій=>г> укриття.

Р>зп>діл =евик>риста=>г> залишку  за 

2022  рік.

Вик>=авець:  Наталія НАУМЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕ��

Наказ 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 )

07.03.2023 р. №  43

�аспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023  рік

1.

2.

0600000 Відділ >світ< Ватутінськ>ї міськ>ї рад< 24417845

(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

(к>д Пр>грамн>ї клас<фікації в<датків та 

кред<тування місцев>г> бюджету)

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

3. 0611142 1142 0990 Інші ?р>грам< та зах>д< у сфері >світ< 2356000000

(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 (на=менування бюджетн>ї ?р>грам< згідн> з Т<?>в>ю ?р>грамн>ю клас<фікацією в<датків та кред<тування

клас<фікації в<датків та місцев>г> бюджету)

кред<тування бюджету)

(к>д бюджету)

4. Обсяг бюджетн<х ?р<значень/бюджетн<х ас<гнувань -540230,00 гр<вень, у т>му ч<слі загальн>г> ф>нду - 540230,00 гр<вень та с?еціальн>г> ф>нду - 0,00 

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<, ?>стан>ва КМУ "Пр> затвердження ?>рядку надання >дн>раз>в>ї 

д>?>м>г< дітям - с<р>там та дітям, ?>збавлен<м батьківськ>г> ?іклування, ?ісля д>сягнення 18 - річн>г> віку" від 25.08.2005 №  823 із змінам<, "Пр>грама р>зв<тку >світ< Ватутінськ>ї 

міськ>ї тер<т>ріальн>ї гр>мад< на 2022-2025 р>к<" затверджена рішенням міськ>ї рад< №  18-10/VIII від 25.11.2021р., Пр>грама "Турб>та" на 2021-2027р>к< затверджена рішенням 

в<к>навч>г> к>мітету від 22.09.2022 р. №  218, Пр>грама "Забез?ечення ?ільг>в>г> ?р>їзду ?едаг>гічн<х ?рацівн<ків" від 24.06.2021р. №  1 0-9/VIII, Пр>грама "Шкільн<= авт>бус" на 2021-2024 

р>к< затверджена рішенням Ватутінськ>ї міськ>ї рад< від 30.07.2021 №  12 - 9/VIII, "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<, Рішення міськ>ї рад< від 23.02.2023 №36-7/VIII "Пр> внесення змін д> 

рішення міськ>ї рад< від 22.12.2022 №  33-14/VIII "Пр> бюджет Ватутінськ>ї міськ>ї тер<т>ріальн>ї гр>мад< на 2023 рік".

6. Цілі державн>ї ?>літ<к<, на д>сягнення як<х с?рям>вана реалізація бюджетн>ї ?р>грам<

7. Мета бюджетн>ї ?р>грам<

Забез?ечення реалізації ?р>грам та зах>дів у сфері >світ<.

№  з/? Ціль державн>ї ?>літ<к<

1 Ст<мулювання тв>рч>г>,інтелектуальн>г>,дух>вн>г> р>зв<тку >бдар>ван>ї м>л>ді шлях>м в<?лат< гр>ш>в>ї в<наг>р>д<

2 Надання д>?>м>г< дітям-с<р>там та дітям, ?>збавлен<м батьківськ>г> ?іклування, як<м в<?>внюється 18 р>ків

3 Забез?ечення ?ільг>в>г> ?р>їзду ?едаг>гічн<х ?рацівн<ків які ?рацюють у закладах >світ< р>зташ>ван<х у сільські= місцев>сті

4 Забез?ечення ?еревезення учасн<ків >світнь>г> ?р>цесу д> мість навчання та у зв>р>тнь>му на?рямку



8. Завдання бюджетн>ї ?р>грам<

№  з/? Завдання

1 Забез?еч<т< реалізацію інш<х >світніх ?р>грам та зах>дів

2 Забез?еч<т< надання д>?>м>г< дітям-с<р>там та дітям,?>збавлен<х батьківськ>г> ?іклування,як<м в<?>внюється 18 р>ків.

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 Забез?ечення в<?лат гр>ш>в>ї в<наг>р>д< >бдар>ван<м дітям 19 600,00 0,00 19 600,00

4 В<?лат< дітям-с<р>там 9 050,00 0,00 9 050,00

5 Забез?ечення ?еревезення учасн<ків >світнь>г> ?р>цесу д> мість навчання та у зв>р>тнь>му на?рямку 436 200,00 0,00 436 200,00

6
Забез?ечення ?ільг>в>г> ?р>їзду ?едаг>гічн<х ?рацівн<ків які ?рацюють у закладах >світ< р>зташ>ван<х у 

сільські= місцев>сті
38 580,00 0,00 38 580,00

7 Забез?ечення діте=-с<ріт і діте=,?>збавлен<х батьківськ>г> ?іклування шкільн>ю та с?>рт<вн>ю ф>рм>ю 36 800,00 0,00 36 800,00

Усь>г> 540 230,00 0,00 540 230,00

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>

1 Пр>грама р>зв<тку >світ< Ватутінськ>ї міськ>ї тер<т>ріальн>ї гр>мад< на 2022-2025 р>к< 19 600,00 0,00 19 600,00

2 Пр>грама "Турб>та" на £021-2027р>к< 9 050,00 0,00 9 050,00

3 Пр>грама "Шкільн<= авт>бус" на 2021-2024 р>к< 436 200,00 0,00 436 200,00

4 "Пр>грама забез?ечення ?ільг>в>г> ?р>їзду ?едаг>гічн<х ?рацівн<ків" 38 580,00 0,00 38 580,00

Усь>г> 503  430,00 0,00 503  430,00

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 2 3 4 5 6 7

1 затрат

в<?лат< гр>ш>в>ї в<наг>р>д< >бдар>ван<м дітям грн. наказ відділу >світ< 19 600,00 0,00 19 600,00

>бсяг в<датків на надання д>?>м>г< дітям-с<р>там грн. ?>стан>ва 9 050,00 0,00 9 050,00

>бсяг в<датків на забез?ечення ?еревезення учасн<ків >світнь>г> 

?р>цесу
грн. р>зрахунк>в> 436 200,00 0,00 436 200,00

>бсяг в<трат на забез?ечення ?ільг>в>г> ?р>їзду ?едаг>гічн<х 

?рацівн<ків
грн. наказ відділу >світ< 38 580,00 0,00 38 580,00

2 продукту

кількість >держувачів гр>ш>в>ї в<наг>р>д< >сіб наказ відділу >світ< 56,00 0,00 56,00

середнь>річна кількість >держувачів д>?>м>г< д> 18 р>ків >сіб л<ст служб< у с?равах діте= 5,00 0,00 5,00

кількість шкільн<х авт>бусів >д. наказ відділу >світ< 2,00 0,00 2,00

кількість учнів, які забезченні ?ідвезенням д> місць навчання та у 

зв>р>тнь>му на?рямку
>сіб наказ відділу >світ< 80,00 0,00 80,00



1 2 3 4 5 6 7

кількість ?едаг>гічн<х ?рацівн<ків щ> забез?ечуються ?ільг>в<м 

?р>їзд>м
>сіб р>зрахунк>в> 2,00 0,00 2,00

3 ефективності

середні= р>змір гр>ш>в>ї в<наг>р>д< на 1 учня грн. наказ відділу >світ< 350,00 0,00 350,00

середні= р>змір д>?>м>г< дітям - с<р>там грн. р>зрахунк>в> 1 810,00 0,00 1 810,00

середня вартість надан<х ?>слуг ?р<ватн<м< ?еревізн<кам< грн. р>зрахунк>в> 1 846,18 0,00 1 846,18

середня вартість ?р>їзду ?едаг>гічн<х ?рацівн<ків грн. р>зрахунк>в> 110,00 0,00 110,00

4 якості

відс>т>к учнів які забезченні ?ідвезенням д> місць навчання та у 

зв>р>тнь>му на?рямку
відс. відс>т>к 100,00 0,00 100,00

В. о» начальника відділу освіти А/*— 5*2“

Фінанс>ве у?равління Ватутшськ>ї міськ>ї рад< *

,7 На>Йльн<к,фінанс6Ьлгд1у?равління ./А''

/ Q/j
\А \ / ,-Ь Д

<.-.7

Д 1 Н

Сергі= БУРБЕЛО

(Власне ім’я, �РІЗВИЩЕ)

Валері= ПІНЬКАС

(Власне ім'я, �РІЗВИЩЕ)



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=)_

536610,00 0 540230,00 0 3620,00 0,00

Виділе=> д>датк>ві к>шти, які будуть  

спрям>ва=і =а виплату >д=>раз>в>ї 

д>п>м>ги дітям-сир>там, яким 

вип>в=ил>ся 18 р>ків згід=> листа 

служби  у  справах дітей.

Вик>=авець: Наталія НАУМЕНКО



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 )

1.

�аспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023  рік

0600000  Відділ оEвіFи ВаFуFінEької міEької ради 24417845

2.

(код Програмної клаEифікації видаFків Fа (найменування головного розпорядника кошFів міEцевого бюджеFу ) (код за ЄДРПОУ)

кредиFування міEцевого бюджеFу)

0610000  Відділ оEвіFи ВаFуFінEької міEької ради 24417845

3.

(код Програмної клаEифікації видаFків Fа (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредиFування міEцевого бюджеFу)

0490 Виконання інвеEFиційних проекFів в рамках здійEнення заходів щодо 2356000000
0617363 Eоціально-економічного розвиFку окремих FериFорій

(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 .. ■ с \
v _ . клаEифікації видаFків Fа кредиFування міEцевого бюджеFу)
кредиFування міEцевого бюджеF^) кредиFування міEцевого бюджеFу) кредиFування бюджеFу)

4. ОбEяг бюджеFних призначень/бюджеFних аEигнувань -21080,00 гривень, у Fому чиEлі загального фонду - 0,00 гривень Fа Eпеціального фонду - 21080,00 

гривень.

5. ПідEFави для виконання бюджеFної програми

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-ІП 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 23.02.2023 №36-7/VIII "Про внеEення змін до рішення міEької ради від 22.12.2022 № 33-14/VIII 

"Про бюджеF ВаFуFінEької міEької FериFоріальної громади на 2023 рік".

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

7. МеFа бюджеFної програми

Забезпечення виконання інвеEFиційних проекFів в рамках здійEнення заходів щодо Eоціально-економічного розвиFку окремих FериFорій

№ з/п Ціль державної поліFики

1 Реалізація інвеEFиційних проекFів

8. Завдання бюджеFної програми

№ з/п Завдання

1 Виконання інвеEFиційних проекFів в рамках здійEнення заходів щодо Eоціально-економічного розвиFку окремих FериFорій

9. Напрями викориEFання бюджеFних кошFів



гривень

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

1
Виконання інвеEFиційних проекFів в рамках здійEнення заходів щодо Eоціально-економічного розвиFку 

окремих FериFорій
0,00 21 080,00 21 080,00

УEього 0,00 21 080,00 21 080,00

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

гривень

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

УEього

11. РезульFаFивні показники бюджеFної програми

В. о. начальника відділу освіти

№ 

з/п
Показники Одиниця виміру

Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд УEього

1 затрат

обEяг видаFків грн. кошFориE 0,00 21 080,00 21 080,00

2 продукту

кількіEFь придбаного обладнання од. розрахунково 0,00 1,00 1,00

3 ефективності

Eередня варFіEFь придбаного обладнання грн. розрахунково 0,00 21 080,00 21 080,00

4 ЯК�СТІ

відEоFок придбаного обладнання у Eпіввідношенні до 

запланованого
відE. розрахунково у' 0,00 100,00 100,00

Сергій БУРБЕЛО

(ВлаEне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)с
ФінанEове управління ВаFуFінEької міEької ради ЧеркаEької облаEFі 

Начальник фінанEізвого управління

М.�

(іїідпиE)

Валерій ПІНЬКАС
(ВлаEне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Порівняльна таблиця щодо зміни у бюджетних паспортах по КТПКВК 0617363

/7//

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=)_

0,00 0,00 0,00 21080,00 0,00 21080,00

Затвердже=> залиш>к  =евик>риста=>ї 

держав=>ї субве=ції =а придба==я 

=>утбука для закладу загаль=>ї 

серед=ь>ї >світи.

Вик>=авець: / Ь'/л ' Наталія НАУМЕНКО



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)

07.03.2023 р. №  43

�аспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023  рік

1. 0600000 Відділ >світ< Ватутінськ>ї міськ>ї рад< 24417845

(к>д Пр>грамн>ї клас<фікації в<датків та 

кред<тування місцев>г> бюджету)

(на=менування г>л>вн>г> р>з?>рядн<ка к>штів місцев>г> бюджету) (к>д за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ >світ< Ватутінськ>ї міськ>ї рад< 24417845

(к>д Пр>грамн>ї клас<фікації в<датків та 

кред<тування місцев>г> бюджету)

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

3. 0611200 1200 0990

Надання >світ< за рахун>к субвенції з державн>г> бюджету місцев<м 

бюджетам на надання державн>ї ?ідтр<мк< >с>бам з >с>бл<в<м< 

>світнім< ?>требам<
2356000000

(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 -198218,00 гр<вень, у т>му ч<слі загальн>г> ф>нду - 198218,00 гр<вень та с?еціальн>г> ф>нду - 0,00 

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<, Зак>н Україн< "Пр> д>шкільну >світу" від 11.07.2001 №  2628-Ш із 

змінам< та д>?>вненням<, П>л>ження ?р> від діл >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 01.10.2010 №  1147  "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"" зі змінам<, Рішення міськ>ї рад< від 23.02.2023 №36-7/VIII "Пр> внесення змін д> рішення міськ>ї рад< від 22.12.2022 №  33-14/VIII "Пр> 

бюджет Ватутінськ>ї міськ>ї тер<т>ріальн>ї гр>мад< на 2023 рік"

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 Забез?ечення належн<х ум>в для зд>бутя >світ< дітьм< з >с>бл<в<м< >світнім< ?>требам< з урахуванням їхніх інд<відуальн<х ?>треб в ум>вах інклюз<вн>г> навчання

7. Мета бюджетн>ї ?р>грам<

Забез?ечення надання ?>слуг з д>шкільн>ї та ?>вн>ї загальн>ї середнь>ї >світ< дітям з >с>бл<в<м< >світнім< ?>требам<



8. Завдання бюджетн>ї ?р>грам<

№  з/? Завдання

1 Забез?еч<т< ств>рення належн<х ум>в для надання на належн>му рівні д>шкільн>ї загальн>ї середнь>ї >світ< дітям з >с>бл<в<м< >світнім< ?>требам<

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 2 3 4 5

1
Ств>рення належн<х ум>в для зд>буття д>шкільн>ї та загальн>ї середнь>ї >світ< дітьм< з >с>бл<в<м< 

>світнім< ?>требам< в ум>вах інклюз<вн>г> навчання
198218,00 0,00 198218,00

Усь>г> 198 218,00 0,00 198 218,00

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>

1 2 3 4 5

Усь>г>

11. Результат<вні ?>казн<к< бюджетн>ї ?р>грам<

Сергі= БУРБЕЛО

№  

з/?
П>казн<к< Од<н<ця в<міру

■Джерел> 

інф>рмації
Загальн<= ф>нд С?еціальн<= ф>нд Усь>г>

1 -■ 2 3 4 5 6 7

1 затрат

кількість інклюз<вн<х гру? >д. мережа закладів 7,00 0,00 7,00

кількість інклюз<вн<х класів >д. мережа закладів 13,00 0,00 13,00

2 продукту

кількість діте=, щ> відвідують інклюз<вні гру?< >сіб мережа закладів 13,00 0,00 13,00

кількість учнів, які навчаються в інклюз<вн<х класах >сіб мережа закладів 15,00 0,00 15,00

3 ефективності

в<датк< на утр<мання 1 інклюз<вн>ї д<т<н< грн. р>зрахунк>в> 7 341,00 0,00 7 341,00

4 ЯК�СТІ

відс>т>к >х>?лення ді<е= з >с>бл<в<м< >світнім< ?>требам< відс. р>зрахунк>в> 
---------- --------------------------

100,00 0,00 100,00

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о, начальника відділу освіти Ватутінської міської ради

ПОГОДЖЕНО: "Д
Фінанс>ве у?равління Ватутінськ>ї міськ>ї рад< Черкаськ>ї >бласті 
> \ ’ofe' / 'S'//
Начальн<к фінанс>в>г> у?равління

(?ід?<с)

Валері= ПІНЬКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

м.п.



Порівняльна таблиця щодо зміни у бюджетних паспортах по КТПКВК 0611200

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=)_

0,00 0 198218,00 0 198218,00 0,00

Здійс=е=> р>зп>діл субве=ції для 

>рга=ізації д>датк>вих к>рекцій=>- 

р>звитк>вих за=ять з >с>бами з 

>с>бливими >світ=іми п>требами, які 

відвідують заклади >світи.

Вик>=авець:  Наталія НАУМЕНКО



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 )

07.03.2023 р. № 43

1.

�аспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023  рік

0600000  Відділ оEвіFи ВаFуFінEької міEької ради 24417845

2.

(код Програмної клаEифікації видаFків Fа (найменування головного розпорядника кошFів міEцевого бюджеFу) (код за ЄДРПОУ)

кредиFування міEцевого бюджеFу)

0610000  Відділ оEвіFи ВаFуFінEької міEької ради 24417845

3.

(код Програмної клаEифікації видаFків Fа (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредиFування міEцевого бюджеFу)

0618110 8110 0320 Заходи із запобігання Fа ліквідації надзвичайних EиFуацій Fа наEлідків 2356000000
« EFихійного лиха

(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 ...... - ч
v н \ . клаEифікації видаFків Fа кредиFування міEцевого бюджеFу)
кредиFування міEцевого бюджеFу) кредиFування міEцевого бюджеFу) кредиFування бюджеFу)

4. ОбEяг бюджеFних призначень/бюджеFних аEигнувань -50000,00 гривень, у Fому чиEлі загального фонду - 50000,00 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,"Положення про відділ оEвіFи ВаFуFінEької міEької ради, Програма 

функціонування Fа розвиFку EиEFеми цивільного захиEFу, забезпечення мобілізаційної гоFовноEFі Fа мобілізації, EFворення міEцевого маFеріального резерву щодо попередження і ліквідації 

надзвичайних EиFуацій у мирний чаE Fа оEобливий період на 2021 - 2025 роки, 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"" із змінами, Рішення міEької ради від 23.02.2023 №36-7/VIII "Про внеEення змін до рішення міEької ради від 22.12.2022 № 33-14/VIII "Про бюджеF 

ВаFуFінEької міEької FериFоріальної громади на 2023 рік". •:

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

№ з/п Ціль державної поліFики

1 Забезпечення реалізації державної поліFики щодо запобігання Fа ліквідації надзвичайних EиFуацій

7. МеFа бюджеFної програми

Забезпечення реалізації державної поліFики щодо запобігання Fа ліквідації надзвичайних EиFуацій

8. Завдання бюджеFної програми



№ з/п Завдання

Придбання паливно-маEFильних маFеріалів для забезпечення робоFи генераFорів в газових коFельнях закладів оEвіFи

9. Напрями викориEFання бюджеFних кошFів

гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення реалізації державної поліFики щодо запобігання Fа ліквідації надзвичайних EиFуацій 50 000 0 50 000

і УEього 50  000 0 50  000

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

1

Програма функціонування Fа розвиFку EиEFеми цивільного захиEFу, забезпечення мобілізаційної гоFовноEFі Fа 

мобілізації, EFворення міEцевого маFеріального резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних EиFуацій у 

мирний чаE Fа оEобливий період на 2021 - 2025 роки

50 000 0 50 000

УEього 50  000 0 50  000

11. РезульFаFивні показники бюджеFної програми

Сергій БУРБЕЛО

№ 

з/п
Показники Одиниця виміру

Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд УEього І

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Загальна Eума видаFків грн. кошFориE 50 000,00 0,00 50 000,00

3 ефективності

Середня варFіEFь придбаних паливно-маEFильних маFеріалів грн. розрахунково 50,00 0,00 50,00

4 ЯК�СТІ

ВідEоFок придбаних маFеріалів до запланованих відE. розрахунково 100,00 0,00 100,00

В. о. начальникавідділу освіти Ватутінської міської ради

НОГО ДЖЕНрцЛ

ФінанEове управління ВаFуFінEької міEької ради ЧеркаEької облаEFі

Г Ш ) Яі
Начальник'фінанбовоґо управління

S?
М.�.

іиE) (ВлаEне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

■■(підпиE)

Валерій ПІНЬКАС

(ВлаEне ім'я, ПРІЗВ ИЩЕ. )



Порівняльна таблиця щодо зміни у бюджетних паспортах по КТПКВК 0618110

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=)_

0,00 0 50000,00 0 50000,00 0,00

Виділе=> д>датк>ві к>шти для 

придба==я палив=>-мастиль=их 

матеріалів для забезпече==я р>б>ти 

ге=ерат>рів в газ>вих к>тель=ях закладів 

>світи.

Вик>=авець: Наталія НАУМЕНКО


