
ЗАВОДСЬКА MICЬKA РАДА
ВIДДIЛ ОСВIТИ ВИКОН4ВЧОГО КОIИIТЕТУ

зАводсъкоi MIcbKoi рдди
миргородського рМону полтАвськоi оьлдстl

нлкАз

10 0I .2023 м. Заводське ]ф 02

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2023 piK

Вiдповiдно до статгi 20 Бюджетного кодексу Украiни, правил скJIадання паспортlв
бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про iх виконання, затверд}кених накДlом
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпtlя 2014 року JФ836 кПро деякi питанЕя
запровадження програмно-цiльового методу скJIадання та виконання мiсцевих бюджетiв> (зi

змiнами i доповненнями), заресстрованим MiHicTepcTBoM юстицii Украiни 10 вереСня 2014

року Jфl103/25880, рiшення двадцять п'ятоТ cecii восьмого скIIикання (Про бюджет
Заводськоi MicbKoi радиl> вiд 14 грудня 2022 рку.

ътверлим паспорти бюдrrсешrих прграм на 202з pik вiддiлу освiти викопавчого
KoMiTeTy Заводськоi MicbKoi ради з КIIКВК

_ 0610160 <Керiвництво i управлiнrrя у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi КИеВi),

селищах, селах, територiальних грмадах;
- 0611010 кНадання дошкiльноi освiти>;
- 0б11021 <НаданнЯ загальноТ середньоi освiтИ закJIадами загальноi сордньоТ

освiти>;
_ 0611031 <НаданнЯ загальноi серлньоТ освiтИ закJIадами загальноi серлньоi

освiти>>;

- 0611070 кНадання позашкiльноi освiти закладами позашкiльноi освiти, заходи iз

позашкiльноi роботи з дiтьми>;
- 061l l4l <Забезпеченнrl дiяльностi iнших закладiв у сферi освiти>;
_ 0611160 кЗабезпечення дiяльностi центрiв професiйного розвитку педагогiчних

працiвникiв>.

Начальник вiддi"rry освlти Вiкгорiя НЕДОСеКАWr-/



10.01 .2023

ФIНАНСОВИЙ ВrЛЦЛ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
зАводськоi MIcbKoi гади

нАкАз

м.Заводське мз

Про погодження паспортiв
бюджетних прогрilп{
вiддiлу освiти виконавчого KoMiTeTy
Заводськоi MicbKoi ради на 2023 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраТни, правил складання паспортiв
бюджетних прогрtlм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про ix виконання, затверджених наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 26 серпня 2014 року J\b836 <Про деякi питаннrI
запровадження програlлно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв> (зi
ЗМiНаМИ_lДОI9чч:"нями), зареестрованим MiHicTepcTBoM юстицii УкраiЪи 10 вересня 2014
року JФl103/25880, рiшення двадцять п'ятоi cecii MicbKoi ради восьмого скликання вiд 14
грудня 2022 року Jt2 кПро бюджет Заводськоi MicbKoT iериторiа-пьноi гром ади на 2,О23
рiк>(код бюджету 1 65 5 8000000).

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0610160 кКерiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у
MicTax (MicTi Киевi), селищах, селах, територiальних громадах;
ТПКВКМБ/ТКВКБМС 061 10l0 кНадання дошкiльноi освiти>;
ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0б11021 кНадання зага_пьноi середньоi освiти закJIада]\{и
загально1 середньо1 освlти);
ТПКВКМБ/ТКВКБМС 061l031 кНадання загаJIьноi середньоi освiти закладами
зага;lьноТ середньоi освiти> ;

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611070 кНадання позашкiльноТ освiти закладами
позашкiльноi освiти, заходи iз позаттlкiльноТ роботи з дiтьми>;
ТПКВКМБ/ТКВКБМС 061114l кЗабезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi
освiти>;
ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611160 <<Забезпечення дiяльностi центрiв професiйного
розвитку педагогiчних працiвникi в>

r,a

\

gfiИ' Свiтлана IIIIЕнко

вiддiлу
Заводськоi



( ЗАТВЕРРКЕНО
Наказ MiHifrepcтBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 8Зб
(у редакцii наказу Мiнiсгербва фiнансiв Украiни
вiд 29 Фудня 201 8 року М 1 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
ВIДДlЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi
МIСЬКОТРАДИ

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюлжеry )

10.01.202З р.N9 2

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2023 piK

0600000 ВIДДIЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОТ ШСЬКОi РАДИ 44042з901

(Ko,tt Програмяоi шасифiкачii вилаткiв та
кредитування мiсцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry ) (код за СДРПоУ)

44042з902 0610000 вIддlл освIти виконАвчого KOMITETУ зАводськоi мlськоi рАди
(код Програмноi шасифiкаuii видаткiв та

кредиryвання мiсчевого бюлжеry)
(найменування вiдповiдмьного виконавця) (код за СДРПОУ)

0160 01l l
Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у Micтax (MicTi Кисвi),1J 0б1Olб0

програми згiдно з Типовою програмною шасифiкачiсю
кредитування мiсцевого бюлхету)

1,а

l 655800000

(код(код Програмноi шасифiкацii видаткiв та (код'Гиловоi програмноi шасифiкацii видаткiв ra
кредиryваннямiсцевогобюдхеry) кредиryваннямiсцевогобюджеry)

(кол Функчiоншьноi
шасифiкачii видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

( паймснуваttня

4. Обсяг бюддеттrих призвачевь/бюддстtrцх асигпувавь -l[49850 гривеЕь , у тому sислi загального фоЕдr - !Ц9850 грцвень та спецiмыtого фоцду _ 0
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми
1. Коястrrryцi' Украftш;
2. Бюдкетнпй кодекс УrраIви зi змiнамиj
З. Закон Укрi'нл "Про мiсцеве самовря,ryваяяя в yKpaTHi";

4, Закон yKФiHI,l " Про державниЯ бюддег Укра лr на 2022 piк";
5. Закон Украi'нп "Про ocвiтy' зi змiнами;

mуковrх уgгаяов";

оргаЕiзацй окремж галузбй бюдкепrоl сфери" зi змiнами;

ортаяЬ";
9. Наmз МФУ вiц 2б.08,2014 ркУ N9 836 "Про деякi п{гаввя заtверддення програlшо-цiлювоm мею,ry с&падаIflrя та викояавlrl MiсIýBиx бюдкетiв'' зi змilrsми;

(



6. Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких
".ro"ro"uJ- реалiзацiя бюджетноi прогрш,rи

Jф
з/п

цiль державнот полiтики

7. Мета бюджетноi прогрш,rи

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi

8. Завдання бюджетноi програми

ЗавданняJ&
з/п

Здiйсненrл викоIявчими оргsяами мiських (мiсг республiканського ABToHoMHoi Р€спублiки Крим та обласноID значенfiя) рал районяtD( у Mic.тax рад (у разi ix створем )
повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

Nь
зlп

Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1
) 3 4

l
Здiйснення виконавчими органами мiських (MicT республiканського АвтономноТ Республiки Крим та
обласного значення) рад, районних у MicTax рад (у разi ix створення) наданих законодавством повноважень

у вiлповiлнiй сферi
1 l49 850 0 1 149 850

Усього 1 l49 850 0 l l49 850

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що викоЕуються у скJIадi бюджетноТ програми

Ns
зlrl

Найменування мiсцевоТ / регiональноТ програми Загальний фонд Спецiальний фонп Усього

l .'
3 4 5

Усього

1 1. Результативнi покЕtзники бюджетноi програми

Ns
з/п

показники Одиниця вимiру ,Щжерело
iнформацiТ

Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кlлькlсть штатних одиниць од. Штатний розпис 3,00 0,00 з,00

(

l
наланих законолавством

5



Начальнпк вiллiлу освiти виконавчого KoMiTery з"rоо.r{-

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTery Заводськоi мiськоi ради

(
tsiкторiя нЕдосскА

(Власне iм'я, ПРIЗВИПЕ)

Начальник фiнансового вiддiлу виконавчого KoMiTery
Свiтлана

(tsласне iм'я, ПРIЗВИШЕ)
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( ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ MiHicтepfr ва фiнансiв Украiни
26Фрпня2014року М8Зб
(у редакцii наказу MiнifrepgTвa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
вIддlл освIти виконАвчого
MrCbKoi рАди

KOMITETY ЗАВОДСЬКОi

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюлжеry )

10.01.202З р. N9 2

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

1 0б00000 ВIДДIЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОТ MICЬKOI РАДИ 44042з9о

2

(кол Програмноi шасифiкачiТ вилаткiв та
к?едитування мiсцевого бюджеry)

0бl0000

(найменуванltя головного розпорядtrика коштiв мiсцевого бюлжеry )

вIддш освlти виконАвчого KoMlTETy зАводськоi м!ськоi рАди

(кол за С{РПОУ)

44042390

J

(кол Прогршноi шасифiкачii вилаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

0б1 10l0 l0l0

(найменування вiдповiдального виконавчя)

09l 0 надання дошкiльнот освiти

(кол за С{РПОУ)

l 655800000

(кол Програмноi класифiкаui'i видаткiв та (код Типовоi програмtsоi шасифiкачii видаткiв та

кредитуванцямiсцевогобюджеry) креднryваппямiсцевогобюджеry)

(кол Функrriоншьноi (найменування бюдхетноi програми згiлно з Типовою програмною
шасифiкачii вилаткiв та k?едпт_ування мiсцевого бюджету)
кредитування бюлжету)

та (кол бюлжmу)

4. Обсят бюдrr<егвих призвачепь/бюджегних асигнувань !139[б25 грцвеЕь , у тому rfirслi зага.ъпого фондl - 1_}8]ЗЗЛ гривень та спецiа,тьного фонду -
58J_100 гривепь .

5. Пiдстави дrя впкопаяяя бюдлетноТ проц)ами

l. Констпryцй yKpail 
;

2. Бюдлеrнrrfi кодехс УкраiЕи зi змiнами;
З. Закон УФаIяи "Про мiсфв€ самоврr.ryяsнн-x в yKpaiнi";

4. Закон yкpaтюr ' Про державюrй бюлкеr УкрiЯи ва 2022 piK';
5. Зsкон yкpaiDiи "Пр ocвiry" зiзмiваlvц

вауковI'D( установ";

органЬsцiй окремш( гаrуз€й бющ{етноi сфери" зi змiнашr;

орг&iriв";
9. на,{аз мФУ вiд 26.08.2014 року Js 8Зб "Про деякi пгтаяня затвердfiендя пlюФsмно-цijБовоrý мgmry с&па]внв' та ввf,оtвнuя мiсцевю( бюдrкегЬ' зi змЬими:

(



6. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких
"rro"ro"ud ,-rеаrriзацiя бюджетноi програпли (

Щiль державноТ полiтики

7. Мета бюджетноi' програми

_ ___ _,Забезпечення цадацця дош кiл bH_oi ssдirц

8. Завдання бюджетноi програrrли

Jt
з/п

Завдання

l iBHi дошкiльноi освiти та виховання дiтейлIIя наданнrI назабезпечити нчlлежних

9. Напрями використання бюджетних коштiв

гривень

Ns
зlп

Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

t , 3 5

2
Забезпечити створення нilлежних умов для надання на н€цежному piBHi дошкiльноТ освiти та виховання
дlтеи 0 58l 300 58l з00

Усього 14 394 625

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

гривень

Jф

зiп
Н айменування м iсцевоТ / регiональноТ програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l ) 3 4 5

Усього

l 1, Результативнi показники бюджетноi програh4и

Ns
з/п

показники Одиниця вимiру ,Щжерело
iнформачili Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l , 3 7

1 затрат

Усього - середньорiчне число ставок/штатних одиниць од.
звiт по мережi, штатам та
контингентам б,8з 0,00 6,8з

кrлькlсть груп од.
звlт по мережl, штатам та
контингентам 12,00 0,00 l2,00

кiлькiсть дошкiльних навчальних зак.гrадiв од. мережа заIшадlв 3,00 0,0l 3,00
середньорiчне число ставок/штатних одиниць педагогiчного
персонаIry од.

звiт по мережi, штатам та
контиIlгентам 2,65 0,00 2,65

Ns
з/п

lз 8lз 325| 58l 300|

4 5 6



середньорiчне число ставок/штатнш( одиниць адмiнперсонаIIу, за
оплати

начальник в MiTeTy Заводськоi MicbKoТ рали

Фiнансовий вiддiл в ,Т MicbKoT ради

Начальник фiнансового в KoMiTery ЗаводськоТ MicbKoT рали Сdщ
(пiдл!iс)

звiт по мережi, штатам та
0,25

Вiкторiя НЕДОССКА
(Власне iм'я. ПРIЗВИulЕ)

3l 6

од. 0,00 о25

мер:]r_(:l_чуамзвlт тапо

дошкiльнi закладикlлькlсть що осiб 210,00 2l0.00
3 BHocTl

Hal 68 68 545

дiто-днi нок 52 500,00 00 52 500,00
4 якостl

од.кlлькtсть днlв в нок 00

* *

cI
сr
Ф

rо
-{ч

5

-rc#r

7 4 7

середньорiчне число ставоtdштатlж ..од.
контингентам 0,00 з,24

середньорiч не число ставок/штатrмх оди н иць спецi ал i cTi в од. '
звiт по мережi, штатам та
контингентам 0,з4 0,00

пDодYктY,-- , 
]

розрахунок 0,00

грн. розрахунок 0,00
грн.

Я";*ч*.
250,00 0,00

йii

l"1 r,-

7р
S



(( ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHifrepfrBa фiнансiв Украiни
26 серпня 20,14 року N9 8Зб
(у редакцii наказу MiHiФepmвa фiнансiв УкраIни
вИ 29 rрудня 2018 року М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
вIддlл освIти виконАвчого KoMlTETy зАводськоi
MICЬKOт РАДI

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюлжеry )

l0.01.2023 р. JЪ 2

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

1 0600000 ВIДДIЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi MICЬKOI РАДИ 44042з90
(кол Програмноi шасифiкачii вилаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry ) (кол за С!РПОУ)

44042з902 0бl0000 ВIДДlЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi MICЬKOT РАДИ
(кол Програлrноi шасифiкачii видаткiв та

кредитування мiсцевого бюджmу)
(найменування вiдповiдального виконавця)

102l 092l надання загiLльнот середньот освiти закладами заftцьноi середньот

(кол за С.ЩРПОУ)

l 655800000J 0б1 1 02l

(код Програмноi шасифiкачii видаткiв та (кол Типовоi програмноi шасифiкацii'видаткiв та
кредпryваннямiсцевогобюджеry) кредиryваннямiсчевогобюлжеry)

(кол Функuiона,rьноi
шасифiкацii видаткiв та
кредитування бюлжеry)

освlти за
(найменування

коштlв м
програми згiдно з Типовою лроIрамsою

кредиryвання мiсцевого бюлжсry)
вила]-кlв та (код бюджету)

4. Офяг бюдкегнюr призпачеш,/бюджегвих асигкувань -!ýf!ýШ грtlвепъ , у тОМу tшслi загального фовду - JZ!?QЛ гривепь та спецiа,lъною фвдl -
901100 гривень .

5. Пiдстави дlя виконавня бюджетпоi прграми
l. Конституцй УкраiЪи;
2. Бюдкетrшй ходекс yKpafi*r зi змiнstJи;
З. Закон УФа'iш 'Про мiсцеве сsмоврrдуваняя в УкраiЪi";
4. Закон Украiшi " Про державнrй бюджýт УlФаiял на 2023 pix";
5. Закоя Укрikи "Про освФ' зi змiirsми;

вауf,овж устмов";
7. Посганова КМУ вИ з0.08. 2002 }ф1298 "Про оплаry лрацi працЬникiв tи ocнoвi €диноi mрифноi ciтKl' розрrдiв i коефiцiентЬ з ошsти працi працiвникЬ усгенов, закладЬ та
оргаяiзацiй окр€мпх rалуз€й бюд{(cгноi сферr" зi змiнвми;

оргfiiЬ";
9. НаIбз МФУ вiд 26.08.2014 року JG 8Зб "Про деякi пшfifli! затв€рдж"ення програмЕо-цiльовоrо меюry сшЕдlмяя m виконаяlя мiсцешл( бюдкетiв. зi змilйми;



6. Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких "rrоrrо"J реалiзацiя бюджетноi програпrи

Ns
з/п

Забезпеч,е*ццд надання послуt з повноТ загальноТ сер__е_дньоТ оlв!ти в денних закJIада,,х загальноi с_е_р.е_дньоТ освiти

8. Завдання бюджетноi програми

лъ
зlп Завдання

l Забезпечити наданнrl вiдповiдних денним и закJIадами загzulьнот освlти

9. Напрями використання бюджетних коштiв

гривень
JФ
зlп

Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спечiа.гtьний фонд Усього
t ,

4 5
l Забезпечити надан ня вiдповiдних денними закладами загальнот освlти 1-1 4l7 025 90l l00 l8 з l8 l25

Усього 17 4l7 025 901 100 l8 318 125

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програ]\,I, що виконуються у скJIадi бюджетноТ програми

гривень

Ns
з/п

Найменування мiсцевоТ / регiональноТ програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l , 3 t э
Усього

l 1. Результативнi показники бюджетноТ програми

N9

зlп
,-{Iоказники-*" Омншrя,вимiру

iнформацiТ Загальний фонд Спецiальний фонд,
, , "Усього -

I
,,

3 4 :) 6 7
1 затрат

Усього середньорiчне число ставок/штатних одиниць од.

штатнl розписи, звlтнlсть-
про чисельнiсть
працюючих, тарифiкацiйнi
списки

0,00 0,00 0,00

кiлькiсть закладiв (за сryпенями шкiл), од.

штатнi розписи, звiтнiсть
про чисельнiсть
пращоючих, тарифiкацiйнi
списки

4,00 0,00 4,00

кiлькiсть шraciB (за сryпенями шкiл) од. штатнi розписи, звiтнiсть 54,00 0,00 54,00

(

3'.-



,,

Начальник вiддiлу освiти

5

Вiкторiя НЕДОССКАводсько[ MicbKoi ради

MicbKoT ради

Заводськоi MicbKoT рали

(Власне iм'я, ГIРIЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого

вiллiлу

(пiдллс) (Власне iм'я. ПРlЗВИЩЕ}

l
про чисельнlсть
працюючих, тарифiкаuiйнi
сtlиски ,

, оо,

Йbilii розписи, iBiiвir}Ё]
прочисельнiсть,"*.i._.
шрацюючшq тарифiкшtiйiкi

0,83 0,8зсерелнъорiчне чисдо ставо_кlчrlадних одцниlь алмitшерсон€цу, за

,умовами ошlати вiднесенш( до, IlвдаIýгiчного персоназту,_

од.

розписи, звtтнlсть
про чисельнiсть
пра[цоючих, тарифiкачiйнi
списки

б,30 0,00 б,30середньорiчне число ставок/штатн}D( одиниць робiтникiв

од.

штатнi розписи, звiтнiсть
про чисельнiсть
працюючих, тарифiкацiйнi
списки

l,08 0,00 l,08середньорiчне число ставоldштатних одиниць спецiалiстiв

1

осiб 2,00 0,00 2,00
кiлькiсть осiб з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського пi кryвання, яким буде виплачуватися однорtвова

-грошовадопомогаприпрщевлаштуваннi -

3 ефективностi
грн. Розрахунок |7 214,42 0,00 |,7 214,42середнi витрати на l учня

l69 050,00днiв Розрахунок 0,00 l69 050,00дlто-днl
якостl4

l75,00днlв Розрахунок 0,00 l75,00'пкlлькlсть днlв в
.п

тавСь1

*
'(

ч
*l

Ф
*

7

продYк'гу

якйЁ-\

-1

*

t6'д"44



(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюлжету )

10.01.2023 р. Nэ 2

Паспорт
бюджетноI програми мiсцевого бюджеry на 2023 piK

l 0б00000 ВIДДЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi MICЬKOI РАДИ 44042з90
(кол Програмноi класифiкацii видаткiв та

кредитування мiсцевого бюлжеry)
(найпленчвання головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлхеry ) (код за еДРПОУ)

44042з902. 06l 0000 ВIДДШ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi МIСЬКОi РАДИ
(код Прогршноi шасифiкачii вилаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюдхету)
(найменування вiдповiдшьного виконшця)

l0з l 0921 надання загiulьнот середньот освiти закладами загttльнот середньот

(кол за С.ЩРПОУ)

l655800000
a
J 0бl 103l

освlти за ocBlTнbol
(найменування бюджетноi програми з Типовою програмною ],а (коЛ

к:редиryвання мiсчевого бюлжеry)

4. Обсяг бюркgгцих призначеrЫбюджетrrих асигЕувдIь -ДбlЦ900 гривевь , у тому числi зала.lIьвого фовду - 2_!_@lZ900 грцвень та спецiальЕого фоЕд/ - 0
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми
|, Констrryц,|, УкрбТниi
2, Бюдхетнrd кодекс Укрiнл зi змiнз,vи;
З. Закон УкраiiЪи "Про мiсцеве сsмоврrryяsння в УФаihi";
4. Закоп УкраТвп " Про держ3вяпй бюд(ег УкраТни Еа 2023 piK";
5. Ъкон УкрТни 'Tlpo ocвiry' зi зl.iнами;

наукових усmнов";
7. ПостаЕоm КМУ Ей З0.08.2002 

',Вl2Я 
"Про оплату праui праuiвяихiв на ocнoвi €диноi тпрtФноi ciтxlr розрrдiв i коефiцiФгЬ з оплатя працi працiвнrкь усшrоц зак,щдь та

орmнiзацiй окрошл( га,ryзей бюдхегяоI сферп" зi змiнами;

оргапЬ";
9. НдФз МФУ вiд 2б.08.2014 року }Ф 8Зб "Про дежi rЕfltшЕя з!tтверджеЕr, проrрамно_цiльовоm мегоry сrс,вдаЕпя та викояання мiсцевtо( бюджеть. зi змiЕпдr;

(кол Програмшоi шасифiкаrrii видаткiв та (кол Типо8оi програмноi шасифiкачii видаткiв та
кредиryваннямiсчевогобюджеry) кредиryваннямiсцевогобюджеry)

(кол Функчiонаtьноi
шасифiкачii видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

KOMITETY ЗАВОДСЬКОI



6. Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких
"rro"ro"uJ- реалiзацiя бюджетноi програми

8. Завдання бюджетноi програми

N9

з/п Завдання

1 Забезпечити надання вiдповiдних г денними закJIадами загальноi освlти

9. Напрями використztння бюджетних коштiв

гривень
Ns
з/п

Напрями використаннrI бюджетних коштiв Загальний фонл Спецiальний фон,ч Усього
I

,, ,*-* "-*-3
4 5

l забезпечити надання повнот загальнот освlти lи молодl 21 64,7 900 0 21 647 900
Усього 21 647 900 0 21 647 900

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

гривень

Ns
зlл

найменування мiсцевот / регiональноi програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 7
J 4 5

Усього

l 1. Результативнi показники бюджетноi програми

N9 -*Одпниця вимiру* Джеоело
iнформаuiТ J4l ФlDпии чruttл

1
,,

3 4 6 1
1 затрат

кiлькiсть закпадiв (за сryпенями шкiл) од.

штатнi розписи, звiтнiсть
про чисельнiсть
працюючих, тарифiкачiйнi
сциски

4,00 0,00 4,00

кiлькiсть класiв (за сryпенями шкiл) од.

штатнl розписи, звlтнlсть
про чисельнiсть
праlцоючих, тарифiкацi йн i
списки

54,00 0,00 54,00

серелньорiчне число ставок/штатнID( педагогiчного персонаIry од. штатнi розписи, звiтнiсть 9,24 0,00 9,24

(

Ns

, , 7, Мета бюлжетноi програми 
л

з/п чrrwr_\rФIDпдц vvпл

5



про чисельнiсть
працюючих,

виконавчого KoMiTeTy Заводськоi MicbKoi рали Вiкторiя НЕДОСеКА

по
(Власне iм'я, ПРIЗВИlllЕ)

комiтеryЗаво цс ькоi мiськоi-рали*_-_- __.,

вiллiлу виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT ради €drrц Свiтлана IЩЕНКО
(лiлпис) (Власне iм'я, ГIРlЗВ1,1lIЕ)

3 4

звlтнlстьрозписи,
чиседьнiстьсереднъýрiчне число сIавоrштатних адмiнIlерýрruшу, за

до,IIýffi огiчЕого перýOilffi!F:Е.ч:.,,,:

3

Hal 222 96 22 282,96
днlв l70 0l 50 l70 0l2 0

4

днlв ,нок l l75,00

l ,
5 6 7



(
., . .r 

' . 
*r$ ::4вi , j : j, -.j :j{. :

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHiбepfiBa фiнансiв Украiни
26Фрпня2014року N9836
(у редакцii наказу MiHimepoBa фiнансiв Украiни
вИ 29 Фудня 2018 року Na 12О9)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
вIддл освlти виконАвчого KoMlTETy зАводськоi
MICЬKOT РАДИ

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюлжеry )

l0.01.202З р. N9 2

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2023 piK

1 0600000 ВIДДIЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОI MICЬKOI РАДИ 44042з90
(кол Програмпоi шасифiкаuii видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry)
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry ) (код за С.ЩРПОУ)

44042з902 0бl0000 ВIДДЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОТ MICЬKOI РАДИ
(кол Програмноi шасифiкацii видаткiв та

кредитування мiсttевого бюлжеry)
(наймеаування вiдповiдшьного виконавця)

J 0бl l 070

(код за сДРПоУ)

l 070 0960 Надання позашкiльноТ освiти закIIадами позашкiльноТ освiти, заходи
lз позашкlльноl
(найменування

1655800000

влtлаr KiB та бюлжту)

4. Обсяг бюдкЕrних призrrачень/бюджетпих асипlуваЕь -590000 гривеIrь l у тому rллслi загlUIьIlого фонry - 590000 гривевь та спецiапьного фоrду - 9гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми
! . Констиryцй УкраiЪи;
2. Бюдкепшй кодекс Украi'ни зi змiнамп;
З. Закон Укрdiни "Про мiсцеве самоврядув3няя в yкpai'Hi";
4. Ъкон Украi'ни ' Про дер)кавний бюджет Ухрдihп на 2022 piK";
5, Захон Украi'ни "Пр ocвiTy' зi змimми;

явlковrп уианов";
7. Постанова КМУ вiд 30.08.2002 Л91298 "Про оплаry праui прачiвrшкЬ на ocнoвi едlноl тарtrфноi сiтки розрядiв i коефiцi€ятЬ з оIйати працi прцЬникiв уýгаlов, закладiв m
органiзацiй окремr( галузей бюджепrоl сферr" зi змiшпrи;

оргмiв";
9. It €з МФУ вiд 2б.08.2014 ро!(y N! 8Зб "Про деякi пrгаrлrя затв€рдженм прогрЕмно-цiльового меюry с&падаяня та викоIянЕя мiсцевIr( бюдкеIiв'' зi змiяами;

(кол Програмноi шасифiкачii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(код Типовоi програмноi шlасифiкачii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджету)

(кол Фуrrкчiонаьноi
шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

з
програми згiдно з Типовою програмною

кредиryвання мiсцевого бюлжту)

(



Jф
Щiль полlтикидержавноi

.7. Мета бюджетl1*оj програми

__,Задоволення
].",-"l:]I'1i.:.:., , ; ,: .,:1,,,: .] ., , :'- . ' .,|- . -

потр9ý_дiрчат i хлопцiву_gфе.рi позашкiльноi qqцfu_и з урахуванням ik

8, Завдання бюджетноi програми

та проживання

Jф

зlтl Завдання

1 Забезпечити piBHi можливостi дiвчатам та хJIопtUlм у сферi отримання позашкiльноТ освiти

9. Напрями використtlння бюджетних коштiв

J,lЪ

з/п
Напрями використаннrI бюджетних коштiв Зага.lIьний фонд Спецiальний фонд Усього

,t "--*-т
3 4 э

l Забезпечити piBHi можливостi дiвчатам та хлопцям у сферi отримання позашкiльноТ освiти 590 000 0 590 000
Усього 590 000 0 590 000

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програ}{и

ль
зlп

Найменування мiсцевоТ / регiона.ltьноТ програми Зага.пьний фонд Спешiальний фонд Усього

l 1 3 4 5

Усього

1 1. Результативнi покiвники бюджетноТ програми

N9

з/п
" -[1оказнrпси Одтлrиця вимiру

iнформацii
, Загальний фонд чllgцrаrьпии wuнл

1 1 3 4 f, 7

1 затрат

Усього середньорiчне число ставок/штатних одиниць од.
звiт по мережi, штатний
розпис

0,з9 0,00 0,з9

кiлькiсть закладiв (за напрямами дiяльностi rypTKiB та мiсцем
од. стаryт 1,00 0,00 1,00

продукry
кiлькiсть rypTKiB за напрямами дiяльностi од. звiт по мережi 4,00 0,00 4,00
кiлькiсть дiтей, якi отримують позашкiльну ocBiry у тому числi
за напрямами дiяльностi rypTKiB

осiб звiт по мережi, штатний
розпис

85,00 0,00 85,00

Джерело

6



3 (

грн. розрахунок

заводськоi Micbkoi
:,ire]]-,;::

Фiнансовий ЗаводськоТ MicbKoT рали

Начальник фiнансового вiлдirry виконавчого KoMiTery ЗаводськоТ MicbKoT ради й4-zа-,- Свiтлана IЩЕНКО
(пiдпис) (Власве iм'я, ПРlЗВИIЦЕ)

l

*

*

к
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{

6 94l 694

начальник . ==_,_В_iкторiяЛЕДОСеКА
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обl

l
l



( ЗДТВЕРДЖЕНО
l,аказ iv',iHiffopcтBa фiнансiв Украiни
2ct серпня 2014 року М 8Зб
(у редакцii наказу MiHiФepcтBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
ВIДДЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОi
MICЬKOT РАДИ

( найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюджеry )

l0.01.202З p.J\b 2

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2023 piK

1 0б00000 ВIДДIЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОI MICЬKOT РАДИ 44042з90
(кол Програмноi кlасифiкачii вилаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюдхеry)
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлжеry ) (кол за е!РПОУ)

2 0б10000 ВIДДЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОТ MICЬKOI РАДИ 44042з9о

J

(кол Програмноi шасифiкацii видаткiв та
креди]уваRня мiсчевого бюджеry)

0бl ll41 l l41 0990

(код за СДРПОУ)

l655800000забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi освiти

(найменування вiдповiдаьного виконшця)

кредиryвання мiсчевого бюджеry)
видаткlв та (кол бюлжету)

4. Обсяг бюджетних призпачень/бюджетцих асш,пуваЕь -1@ЦШQ грuвепь , у тому числi зага.пьпого фонду - З042300 гривепь та спецiмьпого фонду - 0
гривень.

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми
l. Констиryuiя УкраТни;
2. Бюджетний кодекс УкраТни зi змiнами;
3. Закон УкраiЪи "Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi";
4. Закон УкраiЪи " Про державний бюджет УкраТни на2022 рiк";
5, Закон УкраТни "Про ocBiTy" зi змiнами;

Iаукових установ";

оргsнiзацiй окремЕх гаIузей бюджетноi сферп" зi змilrами;
8. Постмова КМУ вiд 9 6€резня 2006 р, Л9 2б8 "Про упорядц.ваяня стукrри та умов оплати працi прsцiвнихiв апарату оргsнiв вихонавчоi мади, орrанiя прхуратури, судiв та iншtтх
органiв";
9. НаКаЗ МФУ Вiд 26.08.2014 рокУ Nа 836 "Про деякi питаняя затв€рдженн, програмно-цЬьового меп},ry с&падпля m виковання мiсцевих бюдкеIь' зi змiнами;

(кол Програмllоi шасифiкацii вrrдаткiв та (код Типовоi програмtsоi шасифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджеry) кредиryванIrя мiсцевого бrоджеry)

(код Функцiоншьноi
юrасифiкачii видаткiв l,а
кредитування бюлжету)

(найменування бюджетноi програми згlдно з 'l иповоtо програмною шасифiкаrrm

(



ль
зlл цiль державноi полiтики

1 Забезпечення дiяльностi iнших закладiв освlти

7. Мета бюджетноi програлли

Забезпечення дiяльностi бухга.птерiт вiллiлу освiти виконавчого KoMiTery ЗаводськоТ MicbKoT ради

8. Завдання бюджетноi програми

Ng

зlп Завдання

l та заходiвзабезпечити iнших освlти

9. Напрями використання бюджетних коштiв

гривень
Ns
зlп Напрями використанrя бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiа,rьний фонд Усього

t ,
3 4 5

l та заходiвзабезпечити iншлп< освlти з 042 з00 0
Усього 3 042 0 3 042

l0. Перелiк мiсцевих / регiона-irьних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

гривень
Ns
зlл Найменування мiсцевоТ / регiональноТ програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
l 2 3 4 5

Усього

1 1. Результативнi покzвники бюджетноi програми

Ns
зlл показники Одиниця вимiру Щжерело

iнформацiТ Спецiальний фонд Усього
t ) 3 4 5 6 7l

Усього середньорiчне число ставоldштатних одиниць од. штатний розпис 0,6,7 0,00 0,671

кiлькiсть зашlадiв, якi од. мережа 8,00 0,00 8,00
3

од. розрахунок 1,00 0,00 1,00

(

з 042 зOс

Загальний фонд

затрат

продукту

ефективностi
кiлькiсть установ, якi обслуговус 1 працiвник
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Вiкторiя нЕдосскАНачальник вiддiлу освiти виконавчого KoMiTery

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого koMiTery Заводськот MicbkoT ради

Начальник фiнансового вiддiлу викоцавчого KoMiTery Заводськоi

(Власне iм'я, ПРlЗВИll|Е)

rЙ4 Свiтлана IЩЕНКО
(пiдппс) (Власне iм'я, I1Рl3ВИlI|Е)

l



( ЗАТВЕРРКЕНО
Наказ Miнifrepmвa фiнансiв Украiни
26серпня2014року М836
(у редакцii наказу MiHiФepФBa фiнансiв Украiни
вИ 29 Фудня 2018 року N9 1209)

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

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюлжеry )

l0.01.2023 р. N9 2

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2023 piK

1 0б00000 ВIДДIЛ ОСВlТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОТ MICЬKOI РАДИ 44042з9о
(кол Програмноi шасифiкачii вилаткiв та

кредитування мiсцевого бюджеry)
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry ) (кол за С!РПОУ)

2 06l0000 ВIДДЛ ОСВIТИ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ЗАВОДСЬКОТ МIСЬКОi РАДИ 44042з90
(кол Програмноi шасиФiкацii видаткiв та

кредитування мiсцевого бюлжету)
(найменування вiдповiдального виконавчя) (код за €!РПОУ)

Забезпечення дiяльностi центрiв професiйного роЗВИТку l6558000000бl l l60 l l60 0990
fJ

них
(код Програмно[ шасифiкачii видаткiв та (код Типовоi програмноi шасифiкачii видаткiв та бюджетноi програми з Тиtlовою llрограмllою кllасифiкачir ю l,а (коД

кредитування мiсцевого бюдхеry) кредитування мiсцевого бюджеry) кредитування мiсцевого бюджеry)

4. Обсяг бюдхtстних призвачень/бюджетrтих асигнуваlь -jZб500 гривеlrъ , у юму .шслi з,tгаJIьЕого фоплу - 67tj500 гривепь та спецiапьного фонду - 0
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми
l. Конститучiя УкраТни;
2. Бюджетний кодекс УкраiЪи зi змiнами;
3. Закон УкраТни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi";
4. Закон УкраiЪи " Про державний бюджет УкраТни на 2023 piK";
5. Закон УкраiЪи "Про ocBiry" зi змiнами;

яаукових усйяов";

орmнiзацiй окреш{х галузей бюд€гяоi сфери' зi змiяами;

орmяЬ";
9. НаI(аз МФУ вiд 2б.08,2014 polry Л9 8Зб "Про деякi планн, затв€рдхеЕfl проIрамно_цiпъового мего4/ сIOrадднн, тrt вихонанl1,I мiсцевD( бюдt(етiв. зi змiнамиi

(кол Функчiоншьноi
шасифiкацii вилагкiв та
кредиryвання бюджеry)

(



l
6. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спряrоваrl* реалiзачiя бюджетноТ програми

Ns
з/п

I_[iль лержавноi полiтики

7. Мета бюджетноТ програми

Забезпечення дiяльностi ll,eHTpiB професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв

8. Завдання бюджетноi програми

Ns
з/п

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

J,,lЪ

зlп
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спешiальний фонд Усього

l 7 3 4 5

1 Забезпечення дiяльностi ueHTpiB професiйного розвитку педагогiчних прашiвникiв 676 500 0 676 500

Усього 67б 500 0 б76 500

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скJIадi бюджетноi програми
гривень

}lb

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

l , J 4 5

Усього

1 l. Результативнi показники бюджетноi програми

Nq

з/п
показники Одиниця вимiру [жерело

iнформацiТ
Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

l 3 1 5 6

l затрат
Середньорiчне число ставок / штатних одиниць од. 0,1,| 0,00 0, l7

, ,1



Начал ьни к вiлдiлу освiти виконавчого KoMiTeTy 3"roo""I..

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT рали

Нача.ltьник фiнансового вiддiltу виконавчого KoMiTery Заводськоi

(
Вiкторiя нЕдосскА

с)

*

(Власне iм'я, ПРIЗВИЩЕ)
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(Власне iм'я. ПРlЗВИЦIЕ)

о
4

\ Jl
з9

t

i
l

+a
>j;- '

.l-

Б
Illi




