
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ
23 березня 2021 року №20

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 до рішення 6 
(позачергової) сесії VIII скликання Гатненської сільської територіальної 
громади №6/1 від 11.03.2021р., 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:

КТПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти».

Т.в.о.начальника



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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Гаті (енської сільської ради Фастівського району 
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету')

23.03.2021 р. №20

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

. ,, . . . . . -г - ... (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код І Ірограмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та .. г г т
- к _ 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 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)

0611010

(найменування відповідального виконавця)

1010 0910 Падання дошкільної освіти

(код за ЄДРПОУ)

10537000000

кредитування бюджет}')

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -9849000 гривень , у тому числі загального фонду - 9749000 гривень та спеціального фонду - 100000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування вУкраїні";
Закон України "Про дошкільну Освіт}'";
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 "І Іро запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта":
Наказ Міністерства фінансів України віл 20.09.2017 №793 1 Іро затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Рішення Шостої (позачергової) сесії VIII скликання №6/1 від 11.03.2021 року "Про внесення змін до бюджету Гатненської сільської територіальної громади на 2021 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

І 2 3 4 5

І Комунальний заклад Татненський заклад дошкільної освїги "Умка" 4 739 000 50 000 4 789 000
2 Комунальний заклад "Віта-Поштовий заклад дошкільної освіти "Казка" 5 010 000 50 000 5 060 000

Усього 9 749 000 100 000 9 849 000

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. 9 749 000 100 000 9 849 000
Усього 9 749 000 100 000 9 849 000

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 б 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/штатних одиниць педагогічного 
персоналу од.

звіт по мережі, штатам і 
контингентам

21.11 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




