
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ
17 лютого 2022 року № 18

с. Віта-Поштова

Про затвердження паспортів бюджетних 
програм на 2022 рік

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.20 Бюджетного кодексу України, відповідно на виконання 
рішення чергової сесії Гатненської сільської ради №19/1 від 10.02.2022р. «Про 
внесення змін до бюджету Гатненської сільської територіальної громади на 
2022 рік», 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 паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 
рік, а саме:

- КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами».

2. Затверджую паспорт бюджетної програми місцевого бюджету в новій 
редакції на 2022 рік, а саме:

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

загальної середньої освіти»;
- КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти»;
- КПКВКМБ 0613242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та 

соціального забезпечення».

Людмила ОЛІЙНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО
\ Наказ Міністерства фінансів України
/ 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевою бюджету' )

17.02.2022 р. № 18

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

2. 0610000 Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 44004842

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611010 1010

(найменування відповідального виконавця)

0910 Надання дошкільної освіти

(код за ЄДРПОУ)

10537000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -16170600 гривень, у тому числі загального фонду - 15870600 гривень та спеціального фонду - 
300000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування вУкраїні";
Закон України "Про дошкільну Освіту";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-соціального методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міносвіти від 10.07.2017 №922 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Рішення Дев'ятнадцятої сесії VIII скликання №19/1 від 10.02.2022 року "Про внесення змін до бюджету Гатненської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ 
з/п

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми



Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми
№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечити 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

1 2 3 4 5

1 Комунальний заклад "Гатненський заклад дошкільної освіти "Умка" 6 064 000 0 6 064 000
2 Комунальний заклад "Віта-ГІоштовий заклад дошкільної освіти "Казка" 9 806 600 300 000 10 106 600

Усього 15 870 600 300 000 16 170 600

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
Програма розвитку та фукціонування системи освіти Гатнснської сільської територіальної громади Фастівського 
району Київської області на 2022-2025 роки

15 210 600 300 000 15 510 600

2
І Ірограма харчування дітей дошкільного віку, учнів 1 -4 класів та дітей пільгових категорій в закладах освіти 
Гатнснської сільської ради на 2022-2025 роки

660 000 0 660 000

Усього 15 870 600 300 000 16 170 600

11. Результативні показники бюджетної програми
№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

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

контингентам
53,36 0,00 53,36

кількість груп од.
звіт по мережі, штатам і 

контингентам
6,00 0,00 6,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу од.

звіт ро мережі, штатам і 
контигентам

16,36 0,00 16,36

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

звіт по мережі, штатам і 
контингентам

4,00 0,00 4,00

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

контингентам
27,50 0,00 27,50

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

контингентам
5,50 0,00 5,50

кількість дошкільних навчальних закладів од.
звіт по мережі, штатам і 

контингентам
2,00 0,00 2,00



2 продукту

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

0.00 0,00 0,00

3 якості
кількість днів відвідування од. розрахункові дані 249.00 0,00 249,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
а • ' - ' • V ' '•
Фінансово-економічне управління

І Іачальник управління ФЕУ

И КОД А 
ЇЛО ЮЯО

17.02.2022 р.

М.ГЇ

Людмила ОЛІЙНИК
(інішалн/інішал. прізвище)

Ольга БОБРУЙКО
(іншіаліі/ініщал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
\ Наказ Міністерства фінансів України
І 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

17.02.2022 р. № 18

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

, .. ,. . , ~ .. .. (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код 1 ипової програмної класифікації видатків та .. ....
с ч с \ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) г } }

кпелитування бюпжетН

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

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

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

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

3. 0611021 1 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти 10537000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -22135606 гривень, у тому числі загального фонду - 21555606 гривень та спеціального фонду - 
580000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування вУкраїні";
Закон України "Про 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";
Наказ Міносвіти від 10.07.2017 №922 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Рішення Дев'ятнадцятої сесії VIII скликання №19/1 від 10.02.2022 року "Про внесення змін до бюджету Гатненської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики спрямована па надання загальної середньої освіти



7. Мета бюджетної програми )

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми
№

3/11
Завдання

1 Забезпечити 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

1 2 3 4 5

1 ГатненськаЗОШ І-ІІІ ступенів 13 390 666 350 000 13 740 666
2 ЮрівськаЗОНІ І-ІІІ ступенів 8 154 940 230 000 8 384 940
3 Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 10 000 0 10 000

Усього 21 555 606 580 000 22 135 606

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

№ 
з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
1 Ірограма розвитку та фукціонування системи освіти Гатненської сільської територіальної громади Фастівського 
району Київської області на 2022-2025 роки

17 799 606 580 000 18 379 606

2
Програма харчування дітей дошкільного віку, учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій в закладах освіти 
Гатненської сільської ради на 2022-2025 роки

3 756 000 0 3 756 000

Усього 21 555 606 580 000 22 135 606

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п 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 осіб
звіт по мережі, штатам і 

контингентам
58,00 0,00 58,00

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

контингентам
41,25 0,00 41,25

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

контингентам
16,75 0,00 16,75

2 ефективності
діто-дні відвідування ДНІВ розрахунок 199,00 0,00 199,00

3 якості
кількість днів відвідування днів розрахунок 169,00 0,00 169,00



Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Фінансово-економічне управління

Начальник управління ФЕУ

М.

17.02.2022

'<<ий коД

Л і

Людмила ОЛІЙНИК
(ікшіали/інішал, прізвище)

Ольга БОБРУЙКО
(ініціалн/ініціал, прізвище)



. ЗАТВЕРДЖЕНО
І Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Гатнснської сільської ради Фастівського району 
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

17.02.2022 р. № 18

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

. і. . . _ . (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та
_ . _ . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

1. 0600000 Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 44004842

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області

(код за ЄДРПОУ)

44004842

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611031

(найменування відповідального виконавця)

ЮЗІ 2| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

(код за ЄДРПОУ)

10537000000

кпелитування бюджету»

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —32421100 гривень, у тому числі загального фонду - 32421100 гривень та спеціального фонду — 0. 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування вУкраїні";
Закон України "Про 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";
Наказ Міносвіти від 10.07.2017 №922 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" 
Рішення Дев'ятнадцятої сесії VIII скликання №19/1 від 10.02.2022 року "Про внесення змін до бюджету Гатнснської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ 
з/п

Ціль державної політики



Реалізація державної політики спрямована на надання загальне’ Зредньої освіти
1

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми
№ 
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

[ Іапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

2 Гатненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 18 061 800 0 18 061 800
3 Юрівська загальноосвітня школа 1-ІII ступенів 9 947 800 0 9 947 800
4 ПЗЗСО "Початкова школа "Оптиміст" 544 900 0 544 900
5 ПЗЗСО - Ліцей "Інтеграл" 1 208 800 0 1 208 800
6 ТОВ "СЗИЗ "Британіка Скул" 1 703 200 0 1 703 200
7 Приватний заклад освіти "Гатненський заклад освіти "Астор" 954 600 0 954 600

Усього 32 421 100 0 32 421 100

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
Програма розвитку та фукціонування системи освіти Гатненської сільської територіальної громади Фастівського 
району Київської області на 2022-2025 роки

32 421 100 0 32 421 100

Усього 32 421 100 0 32 421 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

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

контингентам 134,75 0,00 134,75

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

контингентам
2,00 0,00 2,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу од.

звіт по мережі, штатам і 
контингентам

128,25 0,00 128,25



Людмила ОЛІЙНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсонал' \ 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.

звіт по мережі, штатам і 
контингентам

) 6,50
0,00 6,50

кількість класів в загальноосвітніх навчальних закладах 1-ИІ 
ступенів од. розрахунок 48,00 0,00 48,00

2 продукту
кількість учнів осіб мережа по закладу освіти 1 257.00 0,00 1 257,00

3 ефективності
діто-дні відвідування днів розрахунок 212,00 0,00 212,00

4 якості
кількість днів відвідування днів розрахунок 169,00 0,00 169,00

Ольга БОБРУЙКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



і . ЗАТВЕРДЖЕНО
І Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ І розпорядчий документ
Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району 
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

17.02.2022 р. № 18

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

/ п ....... . _ _ ,. ... . (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та .. .... .
ех ■ с х класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого оюджету) кредитування місцевого бюджету) г 3 31

1. 0600000 Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 44004842

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000 Управління

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області

(код за ЄДРПОУ)

44004842

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611142

(найменування відповідального виконавця)

1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

(код за ЄДРПОУ)

10537000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -5430 гривень, у тому числі загального фонду - 5430 гривень та спеціального фонду -0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування вУкраїні";
Закон України "Про дошкільну Освіту";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-соціального методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міносвіти від 10.07.2017 №922 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Рішення Дев'ятнадцятої сесії VIII скликання №19/1 від 10.02.2022 року "Про внесення змін до бюджету Гатненської сільської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики спрямована на здійснення заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми
№ 
з/п

Завдання

1 Проведення заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

.V- 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 5 430 0 5 430
Усього 5 430 0 5 430

10. 1 Іерелік 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
Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після 
досягнення 18-річного віку на території Гатненської сільської ради

5 430 0 5 430

Усього 5 430 0 5 430

11. Результативні показники бюджетної програми
№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість одержувачів допомоги од. внутрішній облік 3,00 0,00 3,00

2 ефективності
середній розм Ір ДОПОМОГИ гри. розрахунок 5 430,00 0,00 5 430,00



ЗАТ" ''ДЖЕНО
Нак ггерства фінансів України
26 сен. /Лоі4 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

(найменування головного розпорядника

1. 0600000

17.02.2022 р. № 18

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюдже ту на 2022 рік

Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області

коштів місцевого бюджету')

44004842

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджет}')

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області

(код за ЄДРПОУ)

44004842

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611200

(найменування відповідального виконавця)

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
1200 0990 бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими

(код за ЄДРПОУ)

10537000000
освітніми потребами

, п . - , „ (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та . .
є- ч л ч класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) г л

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -9440 гривень , у тому числі загального фонду - 9440 гривень та спеціального фонду -0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування вУкраїні";
Закон України "Про 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";
Наказ Міносвіти від 10.07.2017 №922 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Рішення Дев'ятнадцятої сесії VIII скликання №19/1 від 10.02.2022 року "Про внесення змін до бюджету Гатненської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ 
з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики спрямована на надання освіти на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти особам з особливими освітніми потребами



8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні освіти особам з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

2 Гатненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 3 148 0 3 148
3 Юрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 6 292 0 6 292

Усього 9 440 0 9 440

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку та фукціонування системи освіти Гатненської сільської територіальної громади Фастівського 
району Київської області на 2022-2025 роки

9 440 0 9 440

Усього 9 440 0 9 440

11. Результативні показники бюджетної програми

Людмила ОЛІЙНИК

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

кількість закладів од.
звіт по мережі, штатам та 

контингентам
2,00 0,00 2,00

2 продукту,.^

кількість дітей ї інклюзією
77 ~ V? о 1 ■'11 ■ Нд * осіб

звіт по мережі, штатам та 
контингетам 6,00 0,00 6,00

3 Якості
кількість днів відвідування ДНІВ розрахункові дані 169,00 0,00 169,00

ФЕУ

Начальник управлії

(ініціалн/ініціал. прізвище)

Ольга БОБРУЙКО
(ініціалн/ініціал. прізвище)



) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
{у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

17.02.2022 р. № 18

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

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

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

3. 0613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 10537000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

/ -г .. •• д - •- (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та(код 1 ипової програмної класифікації видатків та .
с . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) г ' 77

кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -0 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду -0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування вУкраїні";
Закон України "Про дошкільну Освіту";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-соціального методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міносвіти від 10.07.2017 №922 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Рішення Дев'ятнадцятої сесії VIII скликання №19/1 від 10.02.2022 року "Про внесення змін до бюджету Гатненської сільської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ 
з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики, спрямована на здійснення інших заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення населення

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і с |Ььного забезпечення

8. Завдання бюджетної програми
№ 
з/п

Завдання

1 Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Інші заходи усфері соціального заххисту і соціального забезпечення 0 0 0
Усього 0 0 0

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
Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після 
досягнення 18-річного віку па території Гатненської сільської ради

0 0 0

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

Начальник управлії

До

і II
Показники Одиниця виміру

Джерело 
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

кількість одержувачів допомоги од. внутрішній облік 0,00 0,00 0,00
2 ефективності

середній розмір допомоги грн розрахунок 0,00 0,00 0,00

Людмила ОЛІЙНИК
(ініціали/ініці.зл, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

равління ФЕ
<?, \л

«» код 43*$\^

Ольга БОБРУЙКО
(ініціалн/ініціал, прізвище)


