
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ
17 листопада 2021 року №66

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 №14/1 від 04.11.2021р. «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 0611010 «Надання дошкільної освіти»
- КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

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

соціального забезпечення»;
- КПКВК МБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів».

Людмила ОЛІЙНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО
1 Наказ Міністерства фінансів України 
' 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 20'8 року № 1209)

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

1 7.1 1.21)2 1 р. № 66

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету па 2021 рік

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

кредитування місцевого бюджету)

0610000 Упраї

(найменування головною розпорядника коштів місцевого бюджету ) (кол за ЄДРПОУ)

44004842вління освіти Гагнсі іської сільської ради Фастівського району Київської області
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0611010 1010

(найменування відповідального виконавця)

0910 1 Іадання дошкільної освіти

(код за ЄДРПОУ)

10537000000
,. . (код Функціональної (найменування оюджетно: програми згідно з 1 иповою програмною класифікацією видатків та (код оюджету)

(код Програмної класифікації видатків та (код ! ипоної програмної класифікації видатків та ’ _
класифікації видатків та кредитування місцевого оюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого оюджету')
кредитування оюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Консі итуція У країни:
Бюджетний кодекс України:
Закон України "Про місцеве самоврядування вУкраїні":
Закон України "І Іро дошкільну Освіту";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-соціального методу складання та виконання місцевих бюджетів";
1 Іаказ 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 20.09.201 7 №793 1 Іро затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Рішення Чотирнадцятої сесії VIII скликання №14/1 від 04.1 1.202 1 рок\ "Про внесення змін до бюджет} Гатненської сільської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ 
з/п

1 (іль 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

] Забезпечи ти створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної осві ти та виховання ді тей

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Комунальний заклад "Гатненський заклад дошкільної освіти "Умка" 4 739 000 50 000 4 789 000
2 Комунальний заклад "Ві іа-1 Іоштовий заклад дошкільної освіти "Казка" 5 468 995 850 000 6 3 1 8 995

Усього 10 207 995 900 000 11 107 995

10. Перелік місцевих / регіональних програм, іцо 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 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 1. Результативні показники бюджетної програми

№
3/11

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/штатних одиниць педагогічного 
персоналу од.

звіт по мережі, штатам і 
контингентам

21.11 0.00 21.1 1

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.
зві т по мережі, штатам і 

контентентам
4.50 0.00 4.50

2 продукту

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

контингентам
84.00 0.00 84.00

3 ефективності





)Ч ЗАТВЕРДЖЕНО
І 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 Гатнснської сільської ради Фастівського району'
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевою бюджету )

І 7.1 1.2021 р. № 66

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

] 0600000 Управління освіти Гатнснської сільської ріпи Фастівського району Київської області 44004842
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0 0610000 Управління освіти Гатнснської сільської ради Фастівського району Київської області 44004842

'.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611021

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 1021 0921 . 1
ОСВІТИ

(код за ЄДРПОУ)

10537000000

(код Функціональної (найменування оюджетної програми згідно з І иповою програмною класифікацією видатків та (код оюджету)
(код Програмно: класифікації видатків та (код І иповоі програмної класифікації видатків та ' . . . ,

класифікації видатків та кредитування місцевого оюджету)
кредитування місцевого оюджетх) кредитування місцевого оюджету)

кредитування бюджету)

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

К о н ст иту ці я У країн и;
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":
1 Іаказ Міносвіти від 10.07.2017 №922 ”1 Іро запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта":
1 Іаказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів":
Рішення Чотирнадцятої сесії VIII скликання №14/1 від 04.1 1.2021 року "Про затвердження змін до бюджету Гатнснської сільської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ Ціль державної політики
з/п

1 Реалізація державної політики спрямована на надання загальної середньої освіти



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення палання послуг з повної загальної середньо: 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 ді гей

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 -і 5

2 Гаї ленська ЗОШ 1-111 ступенів 10 405 132 690 000 1 1 095 132

3 Юрівська ЗОШ 1-111 ступенів 6 494 123 290 000 6 784 123

4 Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 850 0 850
Усього 16 900 105 980 000 17 880 1 05

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

2 1 Ірої рама харчування дітей дошкільноговікч. учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій в закладах освіти 
Гаї вепської територіальної громади на 2021 р.

6 494 123 290 000 6 784 1 23

Усього 16 899 255 980 000 17 880 105

1 1. 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 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

звіт по мережі, штатам та 
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 1 82.00
4 якості



17.11.2021 р.

розрахункові дані 173.00 0.00 173.00

М.11.
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Людмила ОЛІЙ! 1ИК

Ольга БОБРУЙКО
( ліікілли/лііці.іл. прі ІВІІЩС)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N9 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
К и ї в с ь к о ї області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

І 7.1 ) .202 І р. № 66

Пасію рт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

0610000 Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)

кредитування місцевого бюджету)

0613242 3242 1090 Інші заходи \ сфері соціального захисте і соціального забезпечення
(код Функціонально: (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та ,
класифікації видатків та кредитування місцевого оюджету)

кредитування місцевого бюджет\) кредитування місцевого оюджету)
кредитування оюджету)

44004842
(код за СДРПОУ)

44004842
(код за ЄДРПОУ)

10537000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1810 гривень , у тому числі загального фонду -1810 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція У країни;
Бюджетний кодекс України:
Закон України "Про місцеве самоврядування вУкраїні":
Закон України "Про дошкільну Освіту";
І Іаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "1 Іро 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 Чотирнадцятої сесії VIII скликання №14/1 від 04.1 1.2021 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 Реалізація державної політики, спрямована на здійснення інших заходів ісфері соціального захисту та соціального забезпечення населення



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Проведення інших регіональних 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 -і 5

1 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 810 0 1810
Усього 1 810 0 1 810

10. Перелік місцевих / регіональних програм, ідо 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 розвитку освіти 1 атненської територіальної громади на 2021р. 1 810 0 1810
Усього І 810 0 1 810

1 1. Результативні показники бюджетної програми

о,

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість одерж) насів допомоги од. внутрішній облік 1.00 0.00 1.00

3 ефективності
сер^фй^дмТр^дбіюхіоги грн. розрахунок 1 810.00 0.00 1 810.00

\\

і н а і ісо йо -.е к о і іч і іе л д фаШй7ТЯ37ор>

у у 1 Іачад^ї/й^правл

У ДйзтрЖ

Людмила ОЛІЙНИК
(інішали/іншіп.і. прізвище)

Ольга БОБРУЙКО
(ініціал іі/ініишл. прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

(найменування головного розпорядника

копіїін місцевого бюджету )

І 7.1 1.202) р. № 66

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

]. 0600000 Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 44004842
(кол Програмної класифікації видатків іа 

кредитування місцевого бюджету,')

2. 0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Гатненська сільська рада Фастівського району Київської області

(код за ЄДРПОУ)

44004842
(кол Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0617321

(найменування відповідальною виконавця)

7321 0443 Будівництво освігніх установ та закладів

(код за ЄДРПОУ)

10537000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

... (код Функціонально: (найменування бюджетно: програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
(код і иповоі програмної класифікації видатків та . . ,

класифікації видатків та кредитування місцевого оюджету)
кредитування місцевого оюджету) 

кредитування оюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -600000 гривень . у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 600000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Кон ститу ці я У країн и:
Бюджетний кодекс України:
Закон України "І Іро місцеве самоврядування вУкраїні":
Закон України "Про освіту":
Закон України "1 Іро повну загальну середню освіту":
1 Іаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-соціального метолу складання та виконання місцевих бюджетів";
І Іаказ Міносвіги 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 Чотирнадцятої сесії VIII скликання №14/1 від 04.11.2021 року "1 Іро внесення змін до бюджету Гатненської сільської територіальної громади на 2021 рік"

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики, спрямована на здійснення будівництва освітніх установ та закладів



7. Мста бюджетної програми

Каніїальни.й ремої її приміщення холу |()рівської загальноосвітньої школи і-111 ступенів 1 атненської сільської ради Фастівського району

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Здійснення капі і ального ре.монт\ та реконструкції об'єктів комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/и

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

]
Капітальний ремонт приміщення хол\ ІОрівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів Гатненської сільської 
ради Фастівського району

(.) 300 000 300 000

2 Капітальний ремонт приміщення харчоблоку 1 атненської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів Гатненської 
сільської ради Фастівського району

0 300 000 300 000

Усього 0 600 000 600 000

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

№ 
з/11

1 іайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Комплексна програма розвитку освіти Гатненської територіальної громади на 2021 рік. 0 600 000 600 000
Усього 0 600 000 600 000

1 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

кількість об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт од.
програма соціально- 
економічнго ровітку

0.00 2.00 2.00

2 продукту

кількість об'єктів, на яких планхтться провести капітальний ремонт од.
програма соціально- 
економічнго ровітку

0.00 2.00 2.00

3
с^^Щйщартість р'&моуврудного ооєкта тис.гри. розрахунок 0.00 600 000.00 600 000.00



1 Іача.іьнпк управління ФЕУ
)

Ольга БОБРУЙКО
(іншіа.ін/інішал. лр:-.ншлсі


