
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ
10 грудня 2021 року № 81

с. Віта-Поштова

Про затвердження паспортів бюджетних 
програм на 2021 рік

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.20 Бюджетного кодексу України, відповідно на виконання 
рішення сесії Гатненської сільської ради №15/1 від 02.12.2021 р. «Про внесення 
змін до бюджету Гатненської сільської територіальної громади», у 
відповідності до наказу МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами) та з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації 
та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового 
використання бюджетних коштів:

1. Затверджую паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 
2021 рік в новій редакції, а саме:

- КПКВК МБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

- КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти».

Начальник управління Людмила ОЛІЙНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МініС’ерстиа фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
{у редпхц-: наказу У..н!стерства фінансів Учраї»-/ 
в д 29 грудня 2018 року № 1209}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського район} 
Київської області

І наймеяч вання головного ро впорядника

10.12.202! р. № 81

Паспор і 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

]. 0600000 Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського район} Київської області 44004842
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджет)')
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського район} Київської області 44004842
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. Об і о і бо л, , Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві).0160 0111 • ' 1 . ' ! 1 ’ 10537000000
селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмно: класифікації видатків та 
кредигукання місцевого бюджету)

, ... ... (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код І и пової програмної класифікації видатків та
. класифікації видатків та кредиту вання місцевого бюджет) )кредитування місцевого оюджеп ) „ 7

кредитування оюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджстних асигнувань -1918000 гривень, у тому числі загального фонду - 1872000 гривень та спеціального фонду - 46000 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України:
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні":
Закон України "Про служб} в органах місцевого самоврядування";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010. №1 147 "Про затвердження Типового перелік} бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №648 Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом
Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617):
1 Іаказ Міністерства фінансів України від 20.09.201 7 №793 "1 Іро затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів":
Рішення 1 Іятнадцятої сесії VIII скликання № 15'1 від 02.12.2021 року "1 Іро внесення змін до бюджет} Гаї кепської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
3/11 Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики, спрямована на здійснення керівництва і управління у відповідній сфері у містах (місі і Києві). селищах, селах, територіальних громадах

7. Мета бюджетної програми



Керівництво І управління у ВІДПОВІДНІЙ сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Здійснення виконавчими органами міських (міс: республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад. районних у містах рад (\ разі їх створення) наданих 
законодавством повноважень \ відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Здійснення виконавчими органами, міських (місі республіканської о Автономної Республіки Крим та обласного 
значення) рад. районних \ містах рад (у разі їх створення) наданих іаконодавсі вом повноважень у відповідній 
сфері

1 872 000 -16 000 1918 000

Усього 1 872 000 46 000 1918 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ 
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
1 Комплексна програма позви: ку освіти Гатненської територіальної громади на 2021 р. 1 872 000 46 000 1918 000

Усього І 872 000 46 000 1918 000

11. Результативні показники бюджетної програми

Людмила ОЛІЙНИК 
(ініціали/ініціал. прізвище)

№ 
з/п

Показники Одиниця виміре
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість штатних одиниць од. 3.00 0.00 3.00
2 продукту

кількість отриманих л^еті®. звернень, заяв, скарг од. 150.00 о.оо 150.00
3 ефективності

кількість виконаних листів. звернень.'заяі:'скарг на одного 
/д? працівника і од. 50.00 0.00 50.00

Ольга БОБРУЙКО



)\ ЗАТВЕРДЖЕНО
Л Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 20*4 року 836
і у редакції наказу Міністерства фінансів Укра й/ 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
1 Іаказ / розпорядчий документ
Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району 
Київської області

(нацмені нання головного ро «порадника

коштів місцевого бюджет) )

10.12.2021 р. № 81

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 44004842
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0610000 Управління освіти Гатненської сіл

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

ьської ради Фастівського району Київської області

(код за ЄДРПОУ)

44004842
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0611010 1010

(найменування відповідального виконавця)

0910 1 Іадання дошкільної освіти

(код за ЄДРПОУ)

10537000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типово: програмно: класифікації видатків і 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціонально: (найменування бюджетної програми згідно і
класифікації видатків та кредитування і
к ре д иту ва н н я бюд же ту)

Типовою програмною класифікд 
місцевого бюджету')

тією видатків та (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11107995 гривень, у тому числі загального фонду - 10207995 гривень та спеціального фонду - 
900000 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни:
Бюджетний кодекс України:
Закон України "Про місцеве самоврядування вУкраїні":
Закон України "Про дошкільне Освіту";
І Іаказ Міністерства фінансів У країни від 26.08.2014 №836 "І Іро деякі пн і ання запровадження програмно-соціального методу складання та виконання місцевих бюджетів":
Наказ Міносвіти від 10.07.201 7 №922 "Про запровадження Типового перелік) бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта":
І Іаказ Міністерства фінансів 3'країни від 20.09.201 7 №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредит)вання місцевих бюджетів";
Рішення 1 Іятнадцятої сесії VIII скликання № 15/1 від 02.12.2021 року "1 Іро внесення змін до бюджет)' Гатненської сільської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№

3/11
1 Ііль державної політики

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належном) рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми



1 їіі, ШННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТІ! ДОШКІЛЬНИМИ і іаВЧИ.ІЬ!ІИМИ ЗНК.іадаМИ

8. Завдання бюджетної програми

№
з/н Завд ШИЯ

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти т і виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№

3/1!
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
] Комунальний заклад "Гатнснський закладі дошкільної освіти "У.мка" 4 739 000 50 000 4 789 000

Ком\ пальний заклад "Віта-1 Іоштовий заклад дошкільної освіти "Казка" 5 468 995 850 000 6 3 18 995
Усього 10 207 995 900 000 1 1 107 995

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ 

з/11
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Комплексна програма розвитку освіти Гатненської територіальної громади на 2021р. 10 207 955 900 000 1 1 107 955
Усього 10 207 955 900 000 11 107 955

] 1. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/н

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од.
звіт по мережі, штатам і 

контингентам
51.36 0.00 51.36

кількість груп од.
звіт по мережі, штатам і 

контингентам 3.00 0.00 3.00

середньорічне число ставок/ш гатних одиниць педагогічного 
персоналу од.

звіт по мережі, штатам і 
контингентам

21.1 1 0.00 21.11

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од.

звіт по мережі, штатам і 
контингентам

6.00 0.00 6,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од.
звіт по мережі, штатам і 

контингентам 19.75 0.00 19.75

середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од.
звіт по мережі, штатам і 

контингентам 4.50 0.00 4.50
2 продукту

кількість дітей від 0 до 6 років осіб
звіт по мережі, штатам і 

коніингентам
84.00 0.00 84.00

3 ефективності





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 23’4 року N9 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2С18 року ‘.9 ‘209}

ЗАТВЕРДЖЕНО
і Іаказ / розпорядчий документ
У правління освіти Гатненської сільської ріпи Фастівського району 
К иївс ь кої област і

і нацмену вання головно: о розпорядника

КОШТІВ МІСКСВО! о бюджет) )

10.12.2021 р. № 81

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

]. 0600000 Управління освіти Гат ненської сільської ради Фаст івського району Київської області 44004842
(код і Програмної класифікації видатків і а 

кредитування місцевого бюджет)')
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРГІОУ)

2. 0610000 Управління освіти Гатненської сільської ради Фаст івського району Київської області 44004842
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611021
, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої1021 0921 . ‘ ! 10537000000

ОСВІТИ
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевою бюджету)

... і (код Функціональної (наймешвання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код і ип.ово: :тро; рамної класифікації видатків та 
. класифікації видатків і а кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого оіоджету) „ г

креді ітува ння оюджєту )

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17880105 гривень, у тому числі загального фонду - 16900105 гривень та спеціального фонду - 
980000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України:
Бюджетний кодекс України:
Закон України "І Іро місцеве самоврядування вУ країні":
Закон України "І Іро освіту":
Закон України "Про повну загальну середню освіту":
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-соціального методу складання та виконання місцевих бюджетів":
І Іаказ Міносвіти від 10.07.2017 .№922 "Про запровадження Типового переліку бюджет них програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта": 
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.201 7 №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів":
Рішення Пятнадцятої сесії VIII скликання № 15/1 від 02.12.2021 року "І Іро занесення зсін до бюджету Гатненської сільської терит оріальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 
з/п

1 (іль державної політики

1 Реалізація державної політики спрямована на надання загальної середньої освіт и



. Мста бюджетної програми

Заоезпечення надання послуг $ повно: за: альної середньо!' освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№
і/п Завдання

] Забезпеч;! іи створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

) 2 3 4 5
т Гатненська ЗОНІ 1-111 ступенів 10 405 132 690 000 1 1 095 132
3 Юрівська ЗОНІ 1-111 ступенів 6 494 123 290 000 6 784 123
4 Управління освіти Га ї вепської сільської ради Фастівського району Київської області 850 :: 850

Усього 16 900 105 980 000 17 880 105

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ 
з/п

1 Іайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Комплексна програма розвитку освіти Гатненської територіальної громади на 2021р. 10 405 982 690 000 1 1 095 982

2 Програма харчування дітей дошкільноговіку. учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій в закладах освіти 
Гатненської територіальної громади на 2021 р. 6 494 123 290 000 6 784 1 23

Усього 16 900 105 980 000 17 880 105

і 1. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

І Іоказники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць осіб
звіт по мережі, штатам та 

контингентам
57.25 0.00 57.25

кількість закладів (за ступенями шкіл) од.
звіт по мережі, штатам та

контингентам
2.00 0.00 2.00

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу осіб

звїі по мережі, штатам га 
контингентам

42.00 0.00 42.00

середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів осіб
звіт по мережі, штатам та 

контингентам
15.25 0.00 15.25

3 ефективності

діто-дні відвідування ДНІВ розрахунок 182.00 0.00 182.00




