
ЗАВОДСЬКА МIСЬКЛ РАДА

Вr/ЧЦЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
зАводськоi MIcbKoi рдди

миргородського рдйону полтАвсько[ оьлдстI

нАкАз

l0.01.2022 .I,1Ь 1

Про затвердження паспортlв
бюджетних програм на2022 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, правил скJIадання паспорпв
бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про ix виконання, затверджених наказом

MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпня 2014 року NЬ836 1,Пр деякi ПиТаННЯ

запровадженЕя програмно-цiльового методу скJIадання та виконання мiсцевих бюджетiв> (зi

змiнами i доповненнями), зареестрваним MiHicTepсTBoM юстицii Украiни 10 версня 2014

рку Nэl103/25880, рiшення п'ятнадцятоi cecii восьмого скJIикання (Про бюджет ЗавОДСЬКОi

MicbKoi ради) вiд 17 цудня 202l рку
НАКАЗУЮ:
затвердити паспорги бюджетних прграм на 2022 pik вiддiry освiти виконавчого

KoMiTery Заводськоi MicbKo[ ради з КIIКВК

селищах, селах, територiальних громадах.
- 06l l0l0 кНадання дошкiлъноi освiти>.

- 0611021 кНаданнЯ загальноi сердньоi освiтИ &rкJIадами загальноi середньоТ

освiти>
- 0611070 кНадання позашкiльноi освiти закJIадами позашкiльноi освiти, заходи з

позашкiльноi роботи з дiтьми>
- 0611l41 <ЗабезпеченЕя дiяльностi iнших закладiв у сферi освiти>

- 0613140 <Оздоровлення та вiдпочинок дiтей(крiм захолiв з оздорвлення дiтей, rцо

здiйснюються за рахунок коштiв на оздорвлення грмадян, якi постралслали

внаслiдок чорнобильськоi катастрфи)>
- 0611160 <Забезпечення дiяльностi чентрiв прфесiйного рзвитку педагогiчних

прачiвникiв>
- 061103l кНаданнЯ загшIьноi серллъоi освiти зi}кJIадами загальноi сердньоi

освiти>>

- 0611200 <Надання освiти за рахунок субвенцii з держilвного бюджеry мiсuевим

бюджетам на надання державноi пiдтримки особам з особливими освiтнiми

потребами>

Начальника вiддiлу оксана БАfuАк



ФIIIАнсовий вrддrл виконАвчого KoMITETv
зАводськоi MrcbKoi рдди

нАкАз

l0.01.2022 м.Заводське Ns3

Про погодження паспортiв
бюджетних програм
вiддiлу освiти виконавчого KoMiTery
Заводськоi MicbKoT ради на 2022 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраiЪи, цравиJI скJIаданюI
паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про ii виконання,
затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 26 серпня 2014 року
Nq836 <Про деякi питЕlнIя запровадженruI црограмно-цiльового методу
скJIадаЕця та виконаЕня мiсцевих бюджетiв> (зi змiналrи i доповненнями),
зареестрованим MiHicTepcTBoM юстицii УкраiЪи 10 вересня 2О14 року
ЛЬ110з/25880, рiшевня п'ятнадцятоТ cecii MicbKoi ради восьмого скликання вiд
17 грудня 202l року Nч25 <Про бюджет Заводськоi MicbKoT територiальноi
громади gа 2022 piк> l б558000000..

Погодити паспорти бюджетних програм на 2022 piK вiддiлу освiти
викоЕавчого KoMiTery Заводськоi MicbKoi ради, а саме:

- ТIIКВКМБДКВКБМС 0610160 <Керiвництво i управлiння у
вiдповИнiй сферi у MicTax (MicTi Киевi), селищах, селах,
теригорiальнID( громадах;

- ТIIКВКМБЛI(BКБМС 0611010 <Надавня дошкiльноi освiти>;
- ТIII(BКМБ/ТКВКБМС 061l02l <Наданпя загальноi середньоi освiти

закJIадаI\Iи загальноi середньоi освiти>>;
- ТIIКВКМБЛКВКБМС 06l 1031 <Надання загальноi середньоi ocBiM

закJIадами заrальноi середньоi освiти>;
- ТТIКВКМБДКВКБМС 0бll070 <<Надання позашкiльноi освiти

закладами позашкiльноi освiти, заходи iз позашкiльноi роботи з
дiтьмю>;

- ТТIКВКМБДКВКБМС 0611141 <<Забезпеченця дiяльностi iнших
закладiв у сферi освiтш>;

- ТПКВКМБЛКВКБМС 0611200 <Надання освiти за рахунок
субвенцii з державного бюджеry мiсцевим бюджетам та ЕадаЕIIя
державноТ пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами>.



ТПкВкМБ/ТкВкБМс 06111б0 <<Забезпечення дiяльностi центрiв
професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв>>
ТtIкВкМБ/ТкВкБМС 0613140 коздоровлення та вiдпочинок дiтей
(KpiM заходiв з оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок
коштiв на оздоровлення |ромадян, якi постраждЕtли внаслiдок
Чорнобильськоi катастрофr)п.

вlддlлу

Свiтлана IЩЕНКО

!)

4.+

7a в сь*а_



ЗАТВЕРЛDКЕНО
Наказ МiнiФербm фiнансiв Укра'iни
26 серпня 2014 року N9 836
(у редакцii наказу MiHicтepgвa фiнансiв Украiни
вй 29 Фудня 2018 року М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ i розпорядчий документ

ВIДДlЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi
MICЬKOI РАДИ

( найменування головного ро }порядника

коштiв лtiсцевого бюджету )

(

l0.01.2022 р.Ng l

Пасшорт
бюджетноi програми мiсцевого бюлжету на 2022 piK

0600000 ]

, *,,, :l;,,,,,, i,,,,,,,,,,,r.,l,",,,*i,-,,,, ., "i,, i, 
-

кре.lllll},вання мiсцевого бюлжет1 )

JL ! ,! 
'_,-

(ко.] ПроФамноi юrаспфiкачii видаткiв та
Nреfит\ ваннс victteBoгo riю]кеп )

lJб l0l б0

l] lлдlJ I oCBl гl,,l Bt,l KOI-IA tsч()го ком l тЕту зА волськоi м l CbКoi рАди 44042з90

( hайllсlt\ вrllilя l 0jlotillo1,o розпOря.,ltrrtка Ktlttl tiB мiсцсвого бкlджсту ) (Ko.r l;iC'jlPI I()Y)

'-- ',.3,;_i._tl i,K('l, ,,1iСЫ{ОТ r"Al{ii

1tlаймеrll,вання rдпоuiд-опоЙ виконавця)

0ll l Керiвниuтво iуправлiння ), вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi Киевi),
з 0lб0

(код за СДРl lOY)

lб55tiо00()0()

(Ko,t Фl ttкuiоншьнсli
шасифiкачii вlrдаткiв m
кредиlуваIiня бюлжеry)

селII
(naii\Ictt!,Balt lirl

с laLлbH1,Ix
llрограNtп зt iдпо з I'rtпoBoto програ}lною насифiкачiсrо вилаткiв та

кредитуван ня мiсцевого бюджеry)
(кол бюджgrу)

(код i]рогра{ноi класифiкацii видаткiв та
iii;л;iiJ;aiIiiri ri;сцсчuгс б;.;л,it;il)

(кол Типовоi програмtlоi шасифiкаltii BrиaTKiB та
ni,Jj,; l j i;jilliri riiсцсь,i с бI.,;,1;., r,1

Iт обсrг бкlджстцих пршзначснtJбюджстпих аспгяувавь -!L!Е00 гривсl{ь , у тому числi загаIьtrого фоцду - _1_1_16f,00 гривевь та спецiалыlого фонду - 0
гривень.

5. Пiдстави лля виконання бюджетноi програми

l . Конст}{ryцiя УкраiЪи;
2, Бюджетний кодекс Укра;iни зi змiнамв;
З. ЗакоЕ Украi]ня "Лро мiсцеве самовряJування в УФаlаi';
4. Закон Украiяи " Про державний бюджет yKpai'H'r на 2022 piк';
5. Закоя Украiви "Пр ocBiтy" зi змiнахи;

Hayxoвlo( }сrанов"i
7. ilocTaHoBa КМУ вiд ]0.08, 200] Лrl298 "Про оплаr працi працiвникiв на ocHoBi €диноi тарифноi сiгкп рзрядiв i коефiui.нтiв з оплатп працi працiвникiв }станов. заммiв та

оргаяiзацiй окремшх геrузей бюдж€тноi сферп" зi змifiами;

оргаяЬ":
g. рiшення л,ятнадцтысесii заsодськоi MicbKoT радя восьмого сйякаrrня вiд l? грудня 202l року Л925 "Про бюдк€т ЗаводськоI Micb(oт терmорiальноI Фомади на 2022 piк';
I0. наt€з мФу вiд 2б.0р.20|4 рку л9 8з6 "про деякi питанЙ затвердrtеяrя прог!амцо-цlльового м€тоду складаняя m виr(онаняя мiiц€вш( бюджетlв" !i змiнами; 

l

(



6. Цiлi державноi полiтики, на досягнеЕня яких "rrр"r( яа реалiзацiя бюджетноТ програми (

N9

з/п
I-],iль дерхсавноТ полiтики

7. Мета бюджетноТ програми

Керiвничтво i 1,правлiння у вiлповiлнiй сферi

8. Завдання бюджетноi програми

N9

зlп
Завдання

l
Здiйснсння виконавчимй орrанами мiських (MicT республiканською АвтономноТ Ресrryблiки Крим m обласного зна.{енвя) рал районних у MicTax рад (у разi ii створенм)

9, I{апряrчrи використання бюджетIiих коштiв
i-рriБень

Л9

зi ri

t

}{зпряь:lt вrlксрLlстзт{Itя бюдlкетltих кошlтiв Загапьний фонл

3

Спешiапьнlлй фоtt,л

.1

Усього

5

l l16з00 ,. .ллl

1 llб
l

300|

10. [Iерелirс мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скJIадi бюдтtетноТ програми

Ns
з/п

I Ial"iiuicHy ваьiня пr ic цевоТ i ре гiонсr,r ьноТ прtlграм r,l Зага",rьний фонit Спеuiальниt"r фонл Усього

l
.'

Усього

3 1 5

1 1. Результативнi показники бюджетtrоi програми

м
з/п

показники Одиниrц вимiру /{жерело
iнформаuiТ

Зага.llьний фонд Спечiальний фонд Усього

l ) 3 4 ý 6 7

1 затра,г

кlлькlсть tuтат}iих одиниць од. рiшення ceciT з,00 0,00 з.00

1, вiлповi.лнiй сферi

ii,

1 llб 300[ 0l



Начальнлlк вiддiлу ocBiTrl виконавчого KtlMiTery Зп"о( ;оI MicbKoi ради

ПОГОД}КЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого koMiTery Заводськот MicbkoT ралlл

фiнансового вiддiлу виконавчого KoMiTery ЗаводськоТ MicbKoT ради

(
Оксана БАЙРАК

(iнiцiши/iнiцiм, лрiзвпце)

/Zd{>-- Свiтлана lЩЕНКО
(пiлпвс) (iяiuiMrr,liHiuial, прiзвище)

Ф

tч
,Б'
i5D

L.iJ,

"o

*
*

4ъд 441

л
о



1

(( ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepfr ва фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року М 836
(у редакцii наказу MiHicтepfrBa фiнансiв Украiни
вiд 29 rрудня 201 8 року М 1 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ
вlддл освIти виконАвчого KOMITETУ зАводськоТ
MICbKoi рАди

(найменування головноtо розпорядника

коштiв мiсцевого бюлхеry )

10,01.2022 р. ЛЬ l

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

0б00000 ВIДДЛ ОСВlТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi MICЬKOT РАДИ 44042з90

2.

(кол Програлtноi шасифiкачii видаткiв та
к?едитування мiсчевого бюлжеlу)

0бl 0000

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry )

ВIДДIЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi MICЬKOT РАДИ

(код за CIPIIOY)

44042з90

J

(код Програмноi шасифiкачii видаткiв -rа

кредиryвання мiсчевого бюлжеry)

06l l 010 l0l0

(найменування вiдповiдшьного виконавrц)

091 0 Надання дошкiльноi освiти

(код за СДРПОУ)

l 6558000000
(кол Функuiоншьноi

класифiкачii видаткiв та
кредитування бюлжеry)

(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою проIраN{ною шасифiкачiсю видаткiв та (кол бюлжету)
кредиryвання мiсчевого бюлжец-)

4. Обсяг бюджетЕих призначень/бюджетцих асипIуваЕь -:L8?085QQ гривець ! у тому числi загальвого фондr - 17545900 гривеЕь та спецiа,тьпого фонry
lLб2600 гривепь .

5, Пiдстави дlя впкодання бюддетноi програми

l, Конституцiя УкраiЪи;
2. БюФкетний кодекс УкраiЪи зi змiнами;
З. Закон УкраiЪи "Про мiсцеве самоврrдування в yKpaiнi";

4, Закоя Украi'яи " Про державний бюджет УкраIни на 2022 piK";
s. Закон Укра]яrr "Про ocвi]y" зi змiнами;

rrayKoBtlx установ";
7. Постsнова К}ry вiд З0.08.2002 }Ф1298 "Про огшатУ працi працiвЕпкiв на ocнoвi €диноi mрпфяоi сiтки розрядiв i ко€фiцi€miв з огшати працi працiвникiв устацов, замадiв та
оргаяiзацiй окремих гаJryз€й бюдхtсгноi с(Мп" зi змiнамп;
8. Посmнова КМУ вiд 9 березrя 2006 р. Л9 268 "Про Упорядкувашя сФукr}ти m умов оплати працi працiвнлкiв апараry орmнЬ в и конавчоТ влади, органiв прокураrри, судiв m iнцих
органiв";
9. Рiшення fятнадrцтоi cecil ЗаводськоI MicbKoT ради восьмоm склимння вИ l7 грудн, 202l potry NФ5 "Пр бюджет Заводськоi MicbKoi територiальвоI Фомади яа 2022 piк,';
l0. Наказ МФУ вiд 26.08,2014 polry М 8Зб "Про деякi питаrfl{я затвердl{еявя проФамво-цiльоэоm мето,ry с&паданая та викоrrаяня мiсц€вих бюдr(стiв" зi змiнамп;

(код l]рограмноi шасифiкачii видаткiв та
к?едиryвання мiсцевого бюлжеry)

(кол Типов<li програмноi класифiкацii видаткiв та
к?ели]ування мiсцевого бюлжету)



6. IJiлi державноi полiтики, на досягнення яких .rrp"rJ .ra реалiзацiя бюджетноТ програми (

N9

зlл [_[iль державноТ полiтики

7. Мета бюджетноТ програми

Забезпечення наданнrI дошкiльноi освiти

8. Завдання бюджетноТ програми

ль
зlл Завдання

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному piBHi дошкiльноТ освiти та виховання дiтей

9. Напрями використання бюджетних коштiв

гривень

Jt
зlп

Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спечiа,rьний фонд Усього

l ) J 4 5

2
Забезпечити створення нtt",lежних умов для надання на н€Lпежному piBHi дошкiльноТ освiти та виховання
дiтей 17 545 900 1 162 600 l8 708 500

Усього 17 545 900 l 162 б00 18 708 500

10. ГIерелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноТ програми

гривень

Nь
зlп

Найменування мiсцевоТ / регiональноТ програми Загальний фонд Спечiальний фонд Усього

l 2 3 1 5

Усього

1 1. Результативнi показники бюджетноТ програпrи

лъ
з/п

показники Одиниця вимiру ,Щжерело
iнформацiТ

Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 7 J 4 5 6 7

1 затрат

Усього - серепньорiчне число ставоtс/штатних одиниць од.
звlт по мережl, штатам та
контингентам 7,10 0,00 ,7,10

кiлькiсть груп од.
звlт по мереж1, штатам та
контингентам l3,00 0,00 l з,00

кlлькlсть дошкlльних навчflльних закJIадlв од. мережа заIflадlв з,00 0,00 з,00
середньорiчне число ставок/штатних одиниць педагогiчного
персонfiлу

од.
звiт по мережi, штатам та
контингентам 2,,7з 0,00 2,7з

середньорiчне число ставок/штатних одиниць адмiнперсонatлу, за од, звlт по мережl, штатам та 0,25 0,00 0,25



5 6 73l 4

контингентамоплати вiднесених до педагогiчного персонаJIу

1

умовами

од.
звlт по мережt, штатам та
контингентам

з"78 0,00 з,78середньорiчне число ставок/штатних одиниць робiтникiв

од.
звlт по мережl, штатам та
контингентам

0,34 0,00 0,34середньорiчне число ставок/штатних одиниць спецiалiстiв

, продукry
244.00 0,00осiб розрахунок 244,00кlлькlсть дlтей, що вlдвlдують дошкlльнl закпади

3 ефективностi
грн. розрахунок

,76 
6,74,18 0.00 ,76 

6,74,\8серелнi витрати на l дитину
розрахунок бl 000,00 0,00 бl 000.00грн.дiто-днi вiдвiлування

4 якостl
од. розрахунок 250,00 0,00 250,00кiлькiсть днiв вiдвiдування

начальник вiддiлу освiти виконавчого koMiTeTy Заводськоi Micbkoi ради

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoi ради

начальник фiнансового

l0.01.2022 р.

м.п.

ЗаводськоТ MicbKoT рали Свiтлана IЩЕНКО

оксана БАЙРАК
(i нiчiми/iнiчiш. прiзвище)

(пiдпис) (iнiцiшtt/iнiцiм, прiзвпце)

вiддiлу



( ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHifrepfiBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 836
(у редакцii наказу MiHifrepfrBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 201 8 року М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
ВIДДlЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi
мIськоi рАди

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюлжеry )

10.01,2022 p,Jt 1

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

0б00000 ВlДДЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi MICЬKOI РАДИ 44042з901

(Ko,r Програмноi шасифiкаrrii видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджету)

(найменування головного розлорядника коштiв мiсцевого бюлжеry 
,1

0бl 0000 вrддIл освlти виконАвчого KOMITETУ зАводськоi мIськоi рАди

(код за СДРПОУ)

440423902

а
_)

(кол [lрограмноi шасифiкапii видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджту)

061 102l l021 092 l

(найменування вiдповiдшьного виконавця) (код за (]ДРПОУ)

Надання заг;lльноТ середньоТ освiти закладами загальноТ середньоТ
освiти

16558000000

(код Програмноi шасифiкачii видаткiв та
крелиryвання мiсцевого бюлжеry)

(код Типовоi проrрамноi шасифiкачii видаткiв та
кредиryванкя мiсuевого бюлжеry)

(кол Фуtrкчiоншьноi
масифiкачii вцдаткiв та
крелиryвання бюлжеrу)

(найменувашня бюджетноi програми згiдно з Тцповою програмною класифiкачiсю видаткiв та
ктедиту sання мiсшевого бюлжету)

(кол бюлжеry)

4. обсяг бюджетних призпачень/бюдкетrих асигнувань -}|f$f,lm грпвеЕь , у тому числi зага.rrьного фопду - 2028l l50 гривеяь та спецiапrьного фопду -
4502800 гривенъ .

5. Пiдстави д,,lя виконаяня бюджетноi пролрами

l . Констrryцiя Украlhи;
2. Бюлкетнпй код€кс Украihи зi змiнами;
З. Закон УкраiЪи "Про мiсцеве самоврядування в yкpsi'Hi";

4. Закон УкраiЪи " Про держаsЕий бюдж9т Украiни на 2022 pix";
5. Заfiон Украiни "Про ocBiTy" зi змiнами;

каукових установ";

органiзацiй охремих галузей бюджетноi сфри" зi змifiамlr;
8. Посганова КМУ Bi! 9 6€резн,2006 р. ffg 268 "Пр }порядкування сттукrри m умов отшвlи працi праuiвникiв апараr орmнЬ викона.вчо-r мади. opraнiB прокураrри. судiв та iншкх
органЬ";

l0. Наказ МФУ вiд 26.08.20l4 року N! 8Зб "Про деякi питання затверд,кення програмно-цiльового меm.ry складання m виконанlu мiсц€вих бюФкgгiв" зi змiнамп;

(



6. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких 
"np"ro( 

.lа реалiзачiя бюджетноi програми (

]\ъ

зlп цiль державнот полiтики

7. Мета бюджетноi програми

забезпечентrя наданшI послуг з повнот загальнот середньот освiти в денних закJIадах загшlьнот середньот освiти

8. Завдання бюджетноТ програми

лъ
зlп

Завдання

l Забезпечити надання вiдповiдних послуг денними закJIадами загальноТ середньоТ освiти

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

N9

з/п
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонл Усього

l ,, J 1 5

l Забезпечити надання вiдповiдних посJryг денними закJIадами загальноТ середньоТ освiти 20 28l 150 4 502 800 24,78з 950
Усього 20 281 150 4 502 800 24 783 950

10. Перелiк мiсцевих / регiона-пьних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми
гривень

N9

зlп
Найменування мiсцевоТ / регiональноТ програми Загальний фонд Спеuiальний фонд Усього

l ,,
3 5

Усього

1 1. Результативнi показники бюджетноТ прогрmrи

л!
зlrl

показники Одиниця вимiру .Щжерело
iнформаuiТ

Загальний фонл Спечiа,rьний фонд Усього

1 1 3 1 5 6 7

l затрат

Усього середньорiчне число ставок/штатних одиниць од.

штатнi розписи, звiтнiсть
про чисельнiсть
працюючих, тарифiкацiйнi
списки

0,00 0,00 0,00

кiлькiсть закладiв (за ступенями шкiл), од.

штатнl розписи, звlтнlсть
про чисельнiсть
працююч их, тарифiкачiйнi
списки

4,00 0,00 4,00

кiлькiсть класiв (за сryпенями шкiл) од. штатнi розписи, звiтнiсть 56,00 0,00 56,00

1



,, 3 5 6 7l
про чисельнiсть
працюючих, тарифiкацiйнi
списки

4

од.

штатнi розписи, звiтнiсть
про чисельнiсть
працююч их, тарифiкачiйнi
списки

0,8з 0,00середньорiчне число ставок/штатних одиниць адмiнперсонaшу, за

умовами оплати вiднесенlо< до педагогiчного персонt}лу,
0,83

од.

штатнi розписи, звiтнiсть
про чисельнiсть
пращоючих, тарифiкацiйнi
списки

0,00серелньорiчне число ставок/штатних одиниць робiтникiв 6,з0

од.

штатнi розписи, звiтнiсть
про чисельнiсть
працююч их, тарифiкачiйнi
списки

l,08 0,00серелньорiчне число ставоtс/штатних одиниць спецiа.лliстiв l,08

,, продукту

осiб
Постанова КМУ вiд 25.08
2005 м 823

4,00 0,00 4,00
кiлькiсть осiб з числа лiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, яким буде виплачуватися одноразова
грошова допомога при працевлаштуqзц}ц

3 ефективностi
грн. Розрахунок 20 973.30 0,00 20 9,7з,з0серелнi витрати на l учня
днlв Розрахунок 169 225,00 0,00 l69 225,00дiто-днi вiлвiлування

4 якостl

днiв Розрахунок _. -,, l75,00 0,00 l75,00Ki.ltbKicTb днiв вiдвiдування

Начальнlлк вiддiлу освiти виконавчого KoMiTery Заводськоi MicbKoi ради

10.01.2022 р.

м.п.

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT рали

Нача,чьник фiнансового вiллiлу виконавчого KoMiTeTy Заводськоi MicbKoT ради 4Йпч'л Свiтлана IЩЕНКО

С)ксана БАИРАК
ис) (iнiчiши/iнiчiш. прiзвпце)

(пiлпис) (i Hiuiшл/iHiuiM, прiзвице)

U)

6,30

:ý

.f

зq'
_ ,rЬ(



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepfr ва фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року Ne 8Зб
(у редакцii наказу MiHicTepcтBa фiнансiв Украiни
вiд 29 rрудня 2018 року Ne 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

ВIДДIЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi
MICЬKOi РАДИ

(паймеltування головltого розгlорядника

коштiв мiсцевого бюджеry )

(

10.01.2022 р. N9 l

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

1 0600000 ВlДДIЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi MICЬKOI РАДИ 44042з90

(код Програмноi шасифiкачii видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджету)

0610000

(найменуванкя головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету )

2, ВIДДЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi MICЬKOI РАДИ

(код за €ДРПОУ)

44042з90

э

(кол Програмноi шасифiкачii видаткiв та
кредитування мiсцевого бюлжету)

0б1 103l l0з 1 0921
Надання загiшьноТ середньоТ освiти закладами загальЕоТ середньоТ
освiти

l6558000000

(пайменування вiлrrовiдаtьного викоtлавця) (код за СДРПОУ)

(код Функцiоншьноi
шасифiкачii видаткiв та
кредитування бюлжеry)

(найменування бюджетноi програми згiлно з Типовою програмною шасифiкачiсю видаткiв та (кол бюлжец,)
kредиryвання мiсцевого бюджеry)

4. обсrг бюмЕтIrих призначепь/бюджетних асигпувань -Д818600 гривеIIь , у тому числi загальпого фовлу Д&L8б00 гривепь та спецiальяого фонду Q

гривень .

5. Пiдстави дJIя виконання бюджетноТ програми

1, Конспrтуцiя Украiни;
2. Бюлжеткий кодекс Укр4'iви зi змiнами;
З. Заков Укре'iни "Про мiсцеве самовряl,Jванн, в yKpaTHi";

4. Закон УкраiЪи " Про державний бюджет Украiни rи 2022 piк";
5. Закон Украiнл "Про освiту" зi змiнамп;

науковях установ";

орrанЪацiй oкpeмtlx галузей бюджсгноi сфери" зi змiиами;
8. поФмова кму вiд 9 березня 20об р, JФ 268 "про упорядкуваяня сrруктури тд yvoв оfцати прачi працiвникiв апараr оргаяiЕ виконsвqоТ влади. органjв прокураrри. судiв m iнlп^
органiв";

10, наказ мФу ви2б.08.2оl4 року Jф 8з6 "Про деякi пrmння затв€рдrrення прогремно-цiльовою lчетоry склаJанш та виконмня мiсцевих бюддетiв" зj змiнами;

(кол Програмноi шасифiкаttii вилаткiв та
ктедиryвання мiсцевого бюджету)

(код Типовоi програмноi шасифiкачii вилаткiв та
кредитування мiсцевого бюлжmу)

(



6. I{iлi лержавноi полiтики, на досягнення "*"* "no"rol,ia реfuliзацiя бюджетнот програми (

N!
з/п

[{iль лержавноТ полiтики

7. Мета бюджетноi прогрilI!{и

Забезпеченtrя наданtlrl посJryг з повноi загальноi середньоТ ocBiTIr в денних закладах загальноi середньоТ освiти

8. Завдання бюджетноi програми

Завданнял!
з/п

l Hbol ocBl [иг денними закJ]адами загiцыlоl сезабезпечити надання вiдловlднlтх посл

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Спешiальний фон.л УсьогоNg

з/п
Напрям и використання бюджетних коштiв

J2
I

0 24 81 8 600
забезпечити надання повнот зага,T ьнот с ацюючlll молодlлньоI освlтиl

2.1 8l8 60024 8l8 600 0Усього

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

ЗаlаjIьний фонд Спечiальний фонл УсьогоN9

з/п
Найменування мiсцевоi / регiональнOi lIрограми

{l

Усього

l 1 . Результативнi llоказники бюджетноi програми

л!
з"п

показцики Олинишя вимiру Джерело
iнформачiТ

Зага_льний фонл Спецiальний фонд Ус ього

I
J { 7

]ат t

кiлькiсть закла.лiв (за сryпенями шкiл) од,

штатнI розписц, звlтнlсть
про чисельнiсть
прачюючих, тарифiкачiйнi
сп иски

4.00 0.00 4.00

кiлькiсть класiв (за сryпенями шкiл) од.

штатнl розписи. звIтнlсть
про чисельнiсть
прачюючих, тарифiкачiйнi
списки

56.00 0,00 56.00

серелньор iчне чttсло ставок/штатfl их педагогlчного персоналу од штатнl розписи, звlтнlсть l1,|j 0.00 l1.1з

Загапьний фонд

г----,l--___l
г-лыйФ

2

l



3 6 7I 1 (
про чисельнiсть
працюючих, тарифiкачiйнi
списки

4

од.

штатнi розписи, звiтнiсть
про чисельнiсть
працюючих, тарифiкачiйнi
списки

0,83 0,00 0,83серелньорiчне число ставок,/штатних адмiнперсонЕUIу, за умовами
оплати вiднесених до педагогiчного персонaшу

1 продукту

осiб
Постанова КМУ вiд 25.08
2005 N9 82з

4,00 0,00 4,00
кiлькiсть осiб з числа лiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, яким буде виплачуватися одноразова
грошова допомога при працевлаштуlаццl
ефективностi3

грн. Розрахунок 25 665,60 0,00 25 665,60серелнi витрати на 1 учня
днiв Розрахунок l69 225,00 0,00 l69 225.00дiто-днi вiдвiлування

якостl4

днlв Розрахунок _-- l75,00 0,00 l75,00кiлькiсть лнiв вiлвiдування

Начальник вiддiлу освiти виконавчого KoMiTeTy Заводсько[ MicbKo[ рали оксана БАЙРАк
(iнiцiми/iнiцiм. прiзвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого

Начальник фiнансового вiддiлу

l0.01.2022 р.

м.п.

MicbKoT рали

ЗаводськоТ MicbKoT ради фz4
(пiлпис)

Свiтлана lЩЕНКО
(iнiцiали/i нiцiш. прiзвище)

Ф

g

5,



ЗАТВЕРМЕНО
Наказ MiHicтepfr ва фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 8Зб
(у редакцii наказу MiHifiepfrBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 201 8 року М 1 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

ВIДДIЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi
MICbKoi рАди

(найменування головного розпорядника

коlлтiв мiсllевого бюджету )

l0.0l .2022 р. N9 l

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

l 0б00000 ВIДДIЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi MICЬKO.I РАДИ 44042з90

2

(код Програмноi шасифiкачii видаткiв та
крели]ування мiсцевого бюджету)

06l 0000

(найменування головI{ого розпорядника коtштiв мiсцевого бюджеry )

вlддlл освlти виконАвчого KOMITETУ зАводськоТ мIськоi рАди

(код за СДРПОУ)

44042з90

(кол Програмноi шасифiкачii видаткiв та
кредиryвання мiсчевого бюлжеry)

0бl 1070
Надання позашкiльноТ освiти закJIадами позашкlльноТ освtти. заходиnJ l 070 0960 l 6558000000

(найменування вiдповiдшьного виконавrц) (код за СДРПОУ)

lз позашкlльноl тьми
(найменування бкlлжетноi лрограми згiдно з Типовою лрогрампою uасифiкачiсю видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry)

з
(кол Функчiоншьноi

шасифiкачii вилаткiв та
kредит_ування бюджеry)

(кол бюлжеry)
(кол Програмноi шасифiкачii вилаткiв та

кредиryвання мiсчевого бюлжеry)
(код Типовоi програмноi шасифiкачii вилаткiв та

крелиryвання мiсцевого бюджmу)

4. Обсяг бюджетпгх призвачепь/бюджетвих асигЕувшtь -709898 гривець , у тому числi 3агаJ!ь!lого фовлу - 709000 гривень та спецiа.льцого фопду - 0
гривеЕь .

5. ПИстави для виконшrня бюлжетяоi програми

l. Констптуцiя УкраiЪи;
2. Бюджегний кодекс УкраiЪи зi змiнами;
З, Закон УкрIни "Про мiсцеве самоврядування в yKpaiнi";

4. Закон УкраiТи " Про державний бюджеI УкраlЪл на2022 pix":

5. Закон УкраТви "Про ocвiтy" зi змiнами;

наукових усгаяов";
?, посmяова кму вiд з0.08, 2002 Jф l298 "про оплаry працi праuiвнлкь на ocHoBi .диноi тарифнот сiтки роlрядiв i коефiuk HTiB з оплати працi працiвникiв установ. закладiв m
орmнiзацifi оIФемих галузеfi бюджетноI сфери" зi змiнами;

оргsнiв";

10. нахаз мФу вй 26.08.20l4 року Лg 8Зб "Про деякi питання затвердкення програмно-цiльового меmду сl(ладilяня та виконання мiсцевих бюджетiв" зi змiвами;

((



ення яких спрямо{*.1а реалiзацiя бюджетноТ програми (

N9

з/п
Щiль лержавноТ полiтики

7. Мета бюджетноi програми

задоволення потреб дiвчат i хлопцiв у сферi позашкiльноi освiти з урахуванням iх Biky та мiсця проживаннrl

8. Завдання бюджетноi гlрограми

Jф

з/п
Завдання

1 Забезпечити piвHi можливосгi дiвчатам та хлопця" у "ф"рi 
о.рпмання позаш*iл"*оТ

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

Ns
зlп

Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 J 1 5

l Забезпечити piBHi можливостi дiвчатам та хлопцям у сферi отримання позашкiльноТ освiти 709 000 0 709 000

Усього 709 000 0 709 000

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми
гривень

Л9

з/п
Найменування мiсцевоТ / регiональноТ програми Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

l
,,

3 4 5

Усього

1 1. Результативнi пок€}зники бюджетноТ програлли

лъ
з/п

показники Одиниtц вимiру Щжерело
iнформачiТ

Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l ^, J 4 5 6 7

l затрат

Усього середньорiчне число ставоldштатних одиниць од.
звiт по мережi, штатний
розпис

0,38 0,00 0,з8

кiлькiсть закладiв (за напрямами дiяльностi rypTKiB та мiсцем

розташування)
од. cTaTvT 1,00 0,00 1,00

,
кiлькiсть rypTKiB за напрямами дiяльностi од. звiт по мережi 4,00 0,00 4,00

кiлькiсть дiтей, якi отримують позашкiльну ocBiTy у тому числi
за напрямами дiяльностi rypTKiB

осiб
звiт по мережi, штатний
розпис

l з5,00 0,00 l з5,00

продYкту



7:) 63) ll
3

5 25l,85розрахунок 5 25l,85 0,00грн,середнi витрати на l дитину (хлопця/лiвчину)

Начальник вiддiлу освiти виконавчого KoMiTeTy Заводськоi MicbKoi ради

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTery ЗаводськоТ MicbKoT ради

,i.

фiнансового вiддiлу виконавчого koMiTery Заводськот MicbkoT ради фа-
Bl,{ (пiдппс)

оксана БАЙРАК
(iнiцiми/iнiцiш, прiзвище)
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ЗАТВЕРДИ(ЕНО
Наказ MiHiФepcTвa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року Ne 836
(у редакцii наказу MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

вIддlл освlти виконАвчого KoMlTETy зАводськоI
MICbKoi рАди

(найменувапня головItого розлорядника

кошт]в Nлlсцевого оюлжеп l

10,01.2022 р.NЬ 1

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

0600000 ВlДДIЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi МIСЬКОi РАДИ 44042з901

(кол Програмноi шасифiкачii видаткiв та
кредиryвашня мiсчевого бюджеry)

0бl0000

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлжету )

2 ВIДДIЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi MICЬKOI РАДИ

(код за СДРПОУ)

44042390

a
J

(код Програмноi шасифiкачii видаткiв та
ктедиryвакня мiсцевого бюджеry)

0б1 114t l l41 0990

(найменування вiдповiдшьного виконавчя)

Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi освiти

(кол за С!РПОУ)

16558000000
(код Функцiоншьноi

шасифiкачii видаткiв та
кредиryваЕня бюджету)

(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою проlрамною uасифiкачiсю видаткiв та
кредитування мiсцевого бюлжеry)

(кол бюлжету)
(кол Програмноi шirсифiкачii вилаткiв та

креди] },вання мiсцевого бюдхеr])
(код Типовоi програмноi масифiкаuii видаткiв та

к?едиryвання мiсцевого бюлжету)

4. обсяг бюджстних призвачеяь/бюддетвих асигнуваЕь 29бЗ!0(l гривеIlь, у тому чцслi зага.lтьцого фонлу,2963100 гривепь та спецiаrтьпого фонлу Q
гривсriь .

5, Пiдстави для виконаяня бю,пжетноТ гцюграми

l. Консгпryцi, Укра'iЪи;
2, Бюлкgгrяй кодекс УкраТпи зi змiнамй;
З. З Фн УкраiЪи "Про мiсцеве сsмоврядуванвя в УкрsiЫ";
4. Закон Украi'ни " Пр дер]кавнхй бюддег Украikи на 2022 piк";

5. Змон Укра'iни "Про ocвiтy" зi змiнами;

науковrх усmнов";

органiзацift оllpемпх галуз€й бюджетноI сфери" зi змiнами;

орrаяiв";
9. рiшенм fятпадцятоТ cecii ЗаводсъкоТ MicbKoi ради восьмого скликання вiд 17 грудня2021 року N!25 "Про бюдкег Заводсьхоi мiськоiT €р} орiальноi томади на 2022 piк";
10, наказ мФу вiд 26.08.20l4 polT N, 8Зб "Про деякi питання затвердrкенш програмно-цiльового меФду склаrцня' m викояання мiсцевих бюджетiв" зi змiнами;

((



6, t{iлi державноi полiтики, на досягнення яких 
"rrр"rо{.._,а реалiзацiя бюджетноТ програми (

Jю

зlп
I_{iль державноТ полiтики

7. Мета бюджетноi програми

Забезпечення дiяльностi бухгалтерiТ вiддiлу освiти виконавчого KoMiTery ЗаводськоТ MicbKoT ради

8. Завдання бюджетноТ програми

Jю

з/п
Завдання

l Забезпечити реалiзацiю iнших програм та заходiв у сферi освiти

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

Ns
зlп

Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спешiальний фонд Усього

l ) 3 1 5

l Забезлечити реалiзаuiю iнших програм та заходiв у сферi о9ЕЦи 2 963 l00 0 2 96з l00
Усього 2 9бз l00 0 2 963 l00

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

хь
зlп

Найменування мiсцевоТ / регiональноТ програми Загальний фонд Спеrriальний фонд Усього

l
,,

3 1 5

Усього

1 1. Результативнi показники бюджетноТ програми

Ns
з/п

показники Одиниця вимiру Щжерело
iнформацiТ

Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

l 7 3 4 5 6 ,7

l затрат

Усього середньорiчне число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис 0,67 0,00 0,67
1 продукту

кiлькiсть закладiв, якi обслуговуе чентраrriзована бухгалтерiя од. мережа 8,00 0,00 8,00

3 ефективностi
кiлькiсть установ, якi обслуговус l прачiвник од. розрахунок 1,00 0,00 1,00



Начальник вИдiлу освiти виконавчого KoMiTery З""одL,.оi

ПОГОДЖЕНО
виконавчого KoMiTery Заводськоi MicbKoT рали

MicbKoi ради

ЗаводськоТ м icbKoi рали йr-'^

(
оксана БАЙРАк

(iнiчiши/iнiчiш, прiзвище)

Свiтлана IЩЕНКО
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ lviHicтepйBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 8Зб
(у редакцii наказу MiHifrepcтBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
вrддIл освlти виконАвчого KOMITETУ зАводськоi
MICЬKOI РАДИ

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюджету )

(

l0.0l .2022 р. Nч 1

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

1 0б00000 ВlДДlЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОТ MICЬKOT РАДИ 44042з90
(код Програмноi шасифiкаuii видаткiв та

кредитування мiсцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету )

0бl 0000 ВIДДЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОТ MICЬKOI РАДИ

(код за СДРПОУ)

44042з9о2
(код Програмноi шасифiкацii вилаткiв та

креfиl} вання viсцевоt о бюлжеry)

0б1 t 1б0

( найменування вiдловiдального виконавця) (код за СДРПОУ)

J 1 160 0990 Забезпечення дiяльностi центрiв
педагогlчних працlвникlв

професiйного роЗВиткУ lossBoooooo

(код [lрограмноi шаспфiкачii видаткiв та
креди]ування мiсцевого бюлжеry)

(код Типовоi програмноi масифiкаuii видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджmу)

(кол Функuiоншьноi
mасифiкацii видаткiв та
к?едитувмня бюджету)

(найменувакня бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною шасифiкачiсю видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(кол бюлжеry)

4. Обсяг бюджетrтих призпачень/бюджетпих аспгяувавь -d9990Q гривень , у тому числi загllJIьцого фоIiду - 699900 гривеЕь та спецiа,lьItого фонду _ Q
гривень.

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми

I . Конституцiя УкраiЪIr;
2. Бюджетяий кодекс Укра]'ни зi змilrами;
З. Змон УкраТни "Про мiсцеве сsмоврядування в yKpaiяi";
4. Закон Украi'ни " Про державпий бюдrкет yKpaIH{ Еа 2022 piK";
5, Закон Укрш'ни "Про ocвiry" зi змimмп;

lяуков!d( ycmнoB";

ортанЬацiй окремю( галузеf, бюджетноТ сфери" зi змiнамrr;

оргш{iв";

l0. Нsказ МФУ вiд 26.08.2014 року Шо 8Зб "Про деякi лятання затвердrrФнш проФамно-цiльового методу скл:цаяня та викоllання мiсцевих бюджегiв" зi змiнами;



6. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких ..rо"rоf_лlа реалiзацiя бюджетноi програми (

Ns
з/п Щiль лержавноТ полiтики

7. Мета бюджетноТ програми

Забезпечення дiяльностi uerrTpiB професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв

8. Завдання бюджетноi програми

N9

зlп
Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

Jф

з/п
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спечiальний фонл Усього

l 2 4

1 Забезпечення дiяльностi чентрiв професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв 699 900 0 699 900
Усього 699 900 0 699 900

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

хъ
з/п

Найменування мiсцевоТ / регiональноi програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 J 1 5

Усього

1 1. Результативнi покЕlзники бюджетноТ програми

Nь
з/п

показники Одиниця вимiру Щжерело
iнформацiТ

Загальний фонд Спеuiаrrьний фонд Усього

l 7 3 1 5 6 1

1 затрат
Серелньорiчне число ставок / штатних одиниць од. 0,1,7 0,00 0, l7

J 5



Зurод[о*оi MicbKoi ради
(

Начальник вiддiлу освiти виконавчого KoMiTery

ПОГОДЖЕНО:

Оксана БАЙРАк
(iнiчiшп/iнiчiш, прiзвлще)

вiддiл виконавчого KoMiTery ЗаводськоТ MicbKoT рапи

вiддiлу виконавчого KoMiTery ЗаводськоТ MicbKoT рали dzз"l- Свiтлана IЩЕНКО
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uод 44\
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1

10.01.2022 р.N9 1

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

ЗАТВЕРДРКЕНО
Наказ MiHiФepcтBa фiнансiв Украiни
26 серпня 20,14 року N9 8Зб
(у редакцi'l наказу MiHicтepФBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року N9 ,1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

вIддlл освlти виконАвчого KoMITETv зАводськоТ
MICbKoi рАди

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюлжеry )

44042з90

( (

0600000 ВIДДЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi МIСЬКОi РАДИ
(кол Програмноi шасифiкачi'i вилаткiв та

крелитування мiсцевого бюджеry)
(найменчвання головпого розпорядника коштiв мiсчевого бюлжеry ) (кол за СflРПОУ)

44042з902 06l0000 вrддл освIти виконАвчого KOMITETУ зАводськоi мIськоi рАди
(код ПрограN{ноi шасифiкачii вилаткiв та

кредитування мiсцевого бюлжеry)

J 0б1 1200 1200 0990
Надання освiти за рахунок субвенчiТ з державного бюджету
мiсцевим бюджетам на надання державноi пiдтримки особам з

(код за СДРПоУ)

l6558000000

(найменування вiдповiдшьного виконавця)

особливими освiтнiми
(найменуRаIlня бюлжетtrоi' програми згiдно з Типовою програмною видаткв та бюлжеry)

кредитування мiсцевого бюджету)

4 обсяг бюджgтних призпачеrть/бюджетвIlх асlrвуваяь -!ýщ гривеrь l у тому числi захальпого фоплу 164322 гривеIiь та спецiальною фовду - 0
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми
1, Конституцiя Украiнп;
2. Бюджетшfr кодекс Укрsiни зi змiнамп;
3. Закон Украitни "Про мiсцеве самоврядування в yкpailri";
4. Закоя Украi'ни " Про державнпй бюдлет УкраiЪи на 2022 piк";
5, Закон Укра]Ъи "Про ocвiTy" зi зм;нами;

нsукових устаяов";

оргмiзацiй окремих галуз€й бюджетноi сфри" зi змiflами;

орrанiв";
9. Рiшення п'ятнадцятоi c€cii Заводськоi MicbKoT ради восьмого скJIикання вiд l 7 грудня 202 t рюку Nr25 "Про бюджет Заводськот Micbкoi т€риmрiальнот громади на 2022 piк,,;

(код Програмноi шасифiкачiI вилаткiв та
кредитування мiсцевого бюдхеry)

(код Типовоi програмноi шасифiкацii видаткiв та
креди,ryвання мiсцевого бюджеry)

(кол Функчiоншьноi
шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry)



10. намз мФУ вiд 26,08.2014 року Ns Е36 "Про о""*l поr*rr .о*(,,,о*еr rя програмно.цйьового меюry скпадання m( .онаrпп мiсцевж бюдх€fiв" зi змiнамя;

6. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

J\ъ

з/п
I_|,iль державноТ полiтики

7. Мета бюджетноi програми

Фiнансування заробiтноТ тrлати педпрацiвникам вiддiлу освiти виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT ради

8. Завдання бюджетноi програми

N9

зlп
Завдання

l Забезпечити реалiзашiю iнших програм та заходiв у сферi освiти

9. Напрями використання бюджетних коштlв
гривень

N9

з/п
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l ) 3 4 5

l Забезпечити реалiзачiю iнших програм та заходiв у сферi освiти 164 з22 0 164 з22
Усього 164 322 0 164 322

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноТ програми
ь

N9

зlл
Наймешування мiсцевоТ / регiональноТ програми Загальний фонл Спешiальний фонд Усього

l ,,
3 4 5

Усього

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

]ф

з/п
показники Одиниця вимiру ,Щжерело

iнформацiТ
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 7 3 4 5 7

1 затрат
кiлькiсть дiтей, якi перебувають на облiку осiб реестр дlтеи 15,00 0,00 l5,00

,, продукту

обсяг витрат на оплату прачi прачiвникiв грн. рiшення виконавчого
KoMiTeTy Заводськоi

l34 690,00 0,00 134 690,00

б



l , J 4 5 6 7

MlcbKol
3

на1 яка на 8 8

Начальник вiддiлу освiти виконавчого KoMiTery Заводськоi MicbKoi рали

ПОГОДЖЕНО:
вlшllл виконавчого

*

MicbKoT ради

ЗаводськоТ MicbKoT рали сй2zц/- Свiтлана IщЕнко
(пiдпис)

оксана БАЙРАК
(iнiцiми/iнiцiш. прiзвище)

(iнiчiши/iнiчiм. лрiзвище)
ýq
*
ф

пiчч

Фiнансовий

qg,

l* *lo



ЗАТВЕРФКЕНО
Наказ MiHiбepfrBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року Ns 8Зб
(у редакцii наказу MiHiffepfrBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року N9 12О9)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
вIддlл освlти виконАвчого KOMITETУ зАводськоi
MICbKoi рАди

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюджqу )

(

10.01.2022 р. Ns l

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

0б00000 ВIДДIЛ ОСВlТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОТ ШСЬКОI РАди1 44042з90
(код Програмноi шасифiкаuii видаткiв та

креJи]} вання viсuевоt о бюlжеr1 1

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлхеry )

2, 0б10000 ВIДДtЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОТ MICЬKOт РАДИ

(код за СfiРПОУ)

44042з90
(кол Програмноi шасифiкачii видаткiв та

кредиryванltя мiсцевого бюлжету)
(найменування вiдtlовiдшьного виконавчя)

3140
Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM захолiв з

l040 дiтей, що здiйснюються за рахунок коштiв на

(код за (l{РПОУ)

оздоровлення
оздоровлення l6558000000

a
J 0бlзl40

внасл
(найменування бюджmноi програми t Типовою пр0l ра\!ною класифiкаui. ю

якi
(код Програмноi шасифiкаuii видаткiв та (кол Тиtrовоi проrрамноi класифiкачii видаткiв та

кредиц-вання мiсцевого бюджеry) кредитування мiсцевого бюлжеry)

(кол Функцiоншьноi
utасифiкаrtii видаткiв та
k?едиту8ання бюджеry)

вта (код
кредиryвання мiсцевого бюлжету)

4. Обсrг бюдr(ЕтIiпх призпачень/бюджетrтих асигпувапь -]]]]lQ гривець , у тому числi загаJIьIIого фоIrду - 271250 гривець m спецiалыIою фонду - 0
гривень.

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми
l . Копсгитуцiя Укра'iЕи;
2. Бюдкетний кодекс УкраТнI' зi змiнами;
З. Закоя Уь?аiни "Про мiсцеве самовряry!анн]r в yKpaTHi';
4. Закон УкраiЪи " Про держаы*rй бюдхет Украfuи на 2022 рiх'':.
5, Ъкон УкрsiЪи "Про освФ" зi змiнами;

Iиукових установ";

органiзацiй окремю( гшузей бюд(епlоl сфери" зi змiвами;

органiв";

(



lpo леякi питання ,u.(."ч*"""я програмно-цiльового методу .-uou"", .u( ..онання мiсцевих бюджетiв" зi змiнами;

6. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

Jф

з/п
I_{iль лержавноТ полiтики

7. Мета бюджетноi програми

Забезпечення оздоровлення та вiдпочинку лiтей, якi потребують особливоТ соцiальноТ уваги та пiдтримки

8. Завдання бюджетноi програми

Ns
зlп

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

J\b

зlп
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонл Спецiа,rьний фонд Усього

l
,, J 1 5

l органiзашiя та забезпечення оздоровлення та вiдпочинку дiтей, якi потребують особливоТ соцiальноТ уваги
та имки

2,7| 250 0 2,7l 250

Усього 27l 250 0 21l 250

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноТ програми
гривень

Nь
зlп

Найменування мiсцевоТ / регiональноТ програми Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

l 1 3 ,t 5

Усього

1 1. Результативнi показники бюджетноТ програми

N9

з/п
показники Одиниця вимiру Щжерело

iнформаr_riТ
Загальний фонл Спешiальний фонп Усього

l , ] ,l 5 6 7

1

кiлькiсть яким наданi з вlдпоч осiб звiт по мережi l75,00 0,00 l75,00

3

серелнi витрати на вiдпочинок однiеТ дитини грн розрахунок l 550,00 0,00 l 550,00

продYкry



з"rоJо*от MlcbKoI ради
(

Нача.ltьник вiддiлу ocBiTlt вяконавчого KoMiTery

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTery Заводськоi Micbкoi ради

Оксана БдИРАК
(iнiцiшйнiцiu. прi].!це)

фiнансового вiлдiлу виконавчого KoMiTery Заводськоi MicbKoT ради йd- Свiтлана IЩЕНКО

о.t,
o,1

(i iцiмйhiцiш. прir.иц.)-i :-: 
^

ol Mrcо

Е(
Ф

ъ

G

Ф

41э
?",

\
,1")\п,

)

,l

\


